
VEŘEJNÉ   ZASEDÁNÍ  
 

zastupitelstva   obce   Budiměřice   se   koná   dne    23.   06.   2020  
v   budově   obecního   úřadu   v   Budiměřicích   č.   p.   7   od   18:00   hod.  

  

Program   zasedání:  
 

Bod  Název  

1  Zahájení  

2  Určení   ověřovatelů   zápisu   a   zapisovatele  

3  Schválení   programu   jednání   veřejného   zasedání   zastupitelstva   

4  Veřejná   finanční   podpora   -   schválení   žádostí   a   smluv   na    činnost   spolků   a   realizaci   projektů  

5  Schválení  zařazení  správního  území  obce  Budiměřice  do  územní  působnosti  MAS  Svatojiřský  les  na              
programové   období   2021-2027  

6  Schválení   závěrečného   účtu   obce   za   rok   2019  

7  Schválení   účetní   závěrky   obce   za   rok   2019  

8  Schválení   účetní   závěrky   školy   za   rok   2019  

9  Schválení   žádosti   o   přerozdělení   finančních   prostředků   do   fondů   -   škola  

10  Schválení  materiálu  “Cenové  doporučení  pro  rozhodnutí  zastupitelstva  pro  prodej  a  pronájem  pozemků             
ve   vlastnictví   obce   Budiměřice”  

11  Schválení   záměru   prodeje   části   pozemku   par.   č.   149/127   v   k.   ú.   Budiměřice  

12  Schválení   záměru   prodeje   části   pozemku   par.   č.   30/5   v   k.   ú.   Budiměřice  

13  Schválení   uzavření   smlouvy   o   zemědělském   pachtu   od   01.   10.   2021   

14  Budoucí   uspořádání   veřejného   prostranství   okolo   bytových   domů   č.   p.   114   a   111   v   Budiměřicích  

15  Schválení  smlouvy  na  organizaci  výběrového  řízení  na  projekt  „Zateplení  a  instalace  VZT  a  FVE  do                
budovy   sportovních   kabin   v   obci   Budiměřice“  

16  Schválení  smlouvy  na  manažerské  řízení  projektu  pro  vydání  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  na  akci               
„Instalace   VZT   a   FVE   do   budovy   sportovních   kabin   v   obci   Budiměřice“  

17  Schválení  smlouvy  na  manažerské  řízení  projektu  pro  vydání  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  na  akci               
„Zateplení   budovy   sportovních   kabin   v   obci   Budiměřice“  

18  Schválení  smlouvy  na  administraci  projektu  „Instalace  VZT  a  FVE  do  budovy  sportovních  kabin  v  obci                
Budiměřice“  

19  Schválení   smlouvy   na   administraci   projektu   „Zateplení   budovy   sportovních   kabin   v   obci   Budiměřice“  

20  Schválení   realizace   projektu   “Vegetační   úpravy   -   Budiměřice,   Šlotava”  

21  Schválení  smlouvy  na  zpracování  žádosti  o  dotaci  a  administrace  spojená  s  přípravou  projektu  na  akci                
“Vegetační   úpravy   -   Budiměřice,   Šlotava”   



22  Schválení   změny   investičního   záměru   “Oprava   pomníku   padlých   v   Rašovicích”   vč.   změny   rozpočtu  

23  Schválení   realizace   projektu   “Odstavné   plochy   na   hřišti   v   Budiměřicích”   

24  Informace  o  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  

25  Rozpočtové   opatření  

26  Diskuze  

 
 
 
Zveme   všechny   občany   a   členy   zastupitelstva   obce.  

Vyvěšeno   na   úřední   desku   vč.   elektronické  16.   06.   2020  

Sejmuto   z   úřední   desky  24.   06.   2020  

Vyhlášeno   rozhlasem  17.   06.   2020,   19.   06.   2020,   22.   06.   2020  

 
 
 
 
Marek   Merhout   v.r.  
starosta   obce  


