VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce Budiměřice se koná dne 21. 04. 2020
v budově základní školy v Budiměřicích č. p. 7 od 19:00 hod.
Program zasedání:
Bod

Název

1

Zahájení

2

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3

Schválení programu jednání veřejného zasedání zastupitelstva

4

Schválení daru Honebního společenstva Křečkov pro ZŠ Budiměřice

5

Dotace Ministerstvo zemědělství na opravu křížků - na vědomí

6

Schválení pronájmu provozovny služeb - kadeřnice

7

Schválení záměru prodeje pozemku par. č. 1748/34 v k. ú. Nymburk

8

Úprava směrnice o vedení účetnictví - na vědomí

9

Schválení projektu “Lavičky pro Rašovice”

10

Výsledky školní inspekce v ZŠ Budiměřice

11

Schválení smlouvy o svozu, sběru a zajištění řádné likvidace odpadu - Technické služby města
Nymburka

12

Schválení smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.
20_SOP_01_4121637977 - ČEZ Distribuce

13

Schválení smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.
20_SOP_01_4121637983 - ČEZ Distribuce

14

Schválení smlouvy o upsání akcií s Vodovody a kanalizacemi Nymburk

15

Radar - seznámení s výsledky měření provozu a rychlosti

16

Projekt “Přístavba a rekonstrukce sportovního areálu” - informace o postupu prací, úprava rozpočtu

17

Projekt “Sviták” - informace o postupu prací

18

Projekt “Odstavné plochy na hřišti v Budiměřicích” - informace o postupu prací, úprava rozpočtu

19

Schválení projektu “ZOOkoutek v Budiměřicích”

20

Cenová rozvaha o ceně stavebního pozemku ve funkčním celku se stavebním pozemkem pro stavbu
rodinného domu v k. ú. Rašovice u Nymburka a v k. ú. Budiměřice

21

Obecně závazná vyhláška - pyrotechnika

22

Schválení záměru účasti ve dražbě č. j. 124 EX 20743/14-129 - spoluvlastnický podíl ve výši ½ na
nemovitostech stavební parcela č. 23 s rodinným domem č. p. 4, pozemek par. č. 34/1 a 327/4 všechny
v k. ú. Budiměřice

23

Schválení záměru pachtu zemědělských pozemků od 01.10.2021

24

Projekt “Park v Budiměřicích, náves a aleje ve Šlotavě” - informace o postupu prací

25

Koronavirová krize - informace

26

Oprava pomníku padlých v Rašovicích - informace

27

Diskuze

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.
Vyvěšeno na úřední desku vč. elektronické

14. 04. 2020

Sejmuto z úřední desky

22. 04. 2020

Vyhlášeno rozhlasem

15. 04. 2020, 17. 04. 2020, 20. 04. 2020

Marek Merhout v.r.
starosta obce

