Starosta obce Staré Křečany
407 61 Staré Křečany čp. 38,okres Děčín , tel. 412 336291
starosta.krecany@volny.cz
_______________________________________________________________________________________

Staré Křečany , dne 20. května

2021

POZVÁNKA
Na 30. veřejné zasedání obce Staré Křečany, které se uskuteční

Ve čtvrtek 27. května 2021 od 13 .00 hod.
v budově - Polyfunkčního domu ve Starých Křečanech
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
Úvod: pracovní část – volba orgánů – schválení Zápisu z předchozího zasedání, kontrola
usnesení,
1) Obec Staré Křečany - Pronájem -pacht pozemků obce, směnné smlouvy
2) Žádosti o schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a záměru zřízení věcného
břemene k dotčeným nemovitostem ve vlastnictví obce.
3) Žádost o revokaci části usnesení č.28/2021 (bod č. 7) ze dne 25.03.2021
4) Rozpočtové opatření č. 2/2021
5) Závěrečný účet obce Staré Křečany
6) Program rozvoje obce Staré Křečany na období let 2021 - 2027
7) Ekoservis Varnsdorf – Obec Staré Křečany - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na svoz
a likvidaci odpadu firmou EKO-servis Varnsdorf
8) Obec Staré Křečany – ZL č. 2 dle požadavku TDI na – VO kabel, posuvnou bránu,
okapový chodník.
9) Obec Staré Křečany – rozhodnutí o obsazení bytu v bytovém domě Brtníky čp.6
10) Technické středisko obce Staré Křečany - vyhlášení záměru na nákup vozidla pro
potřeby pracovníků v lesním hospodářství.
11) Diskuse
12) Závěr
Poznámka:
Vzhledem k současnému stavu „KORONAVIR“ se bude zastupitelstvo konat
v režimu aktuálních bezpečnostních a hygienických opatření a dle vydaných
právních norem a opatření. RESPIRÁTOR minimální třídy FFP 2 PODMÍNKOU
PRO VSTUP na jednání zastupitelstva!!!
Všichni účastnici jednání budou v respirátorech a před jednáním se podrobí všem
opatřením, které jsou nutná v rámci předcházení šíření epidemie. Veřejnost bude mít
přímou účast na jednání zajištěnu zvukovým, reprodukovaným přenosem . Dále se
účastníci veřejného zasedání podrobí všem pokynům pověřených osob k zajištění
konání veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Vedení obce si vyhrazuje právo rozhodnout o případném přeložení místa konání.
V případě vhodných povětrnostních podmínek se bude zastupitelstvo konat na volném
prostranství za Polyfunkčním domem ve Starých Křečanech na zpevněném parkovišti.
Uveřejněno - vyvěšeno dne :
Vyvěsil:
Sejmuto dne :

František Moravec
starosta obce
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