OBEC
VODĚRADY

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Voděrady zve občany na 1. veřejné zasedání v roce
2022, které se bude konat ve středu 27. dubna 2022 v 18:00 v budově
obecního úřadu

Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Rozpočtové opatření 8-2021
5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
7. Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
8. Volba přísedícího soudce ve volebním období 2022 až 2026 pro Okresní soud v Blansku
9. Schválení dodatku č. 4 smlouvy č. 047838/17/OÚPSŘ o poskytnutí dotace na realizaci ÚP
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Voděrady č. 47/19
11. Projednání vývoje nákladů za svoz směsného komunálního odpadu
12. Návrh smlouvy na administraci výběrového řízení k projektu výstavby MŠ a ZŠ
13. Návrh smlouvy o umístění a provedení části vodovodního řadu na pozemku vlastníka (vodovod
„Marek“)
14. Návrh smlouvy o vkladu majetku do hospodaření svazku „Marek“
15. Projednání stanoviska obce k umístěním stavby I/43 Krhov – Voděrady
16. Záměr prodeje části parcely č. 830/1 I. Součkové
17. Projednání žádosti V. Švancary o odkup části parcely 335/43
18. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti liniové stavby vodovodu a kanalizace „Španěl“
19. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí ohledně převodu vlastnické práva vodního kanalizačního
díla „Španěl“ na obec
20. Záměr prodeje části parcely č. 830/1 Z. Španělovi pro vybudování parkovacího stání
21. Projednání žádosti R. Klíčové o dlouhodobý pronájem části parcely 830/1
22. Projednání žádosti V. Opluštilové o povolení výstavby plotu na parcele 851 a následném
odkupu části této parcely
23. Smlouvu o zřízení věcného břemene nadzemní vedení NN pro stavbu P. Mihai
24. Projednání žádosti VKV Machinery s.r.o. k novostavbě haly kovovýroby na parcele 246/48
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25. Projednání žádosti L. Plevačové o zpevnění komunikace k novostavbě na parcele 78/2 a
vybudování veřejného osvětlení v této lokalitě
26. Projednání žádosti V. Randuly o skácení ořešáku před rekonstruovaným domem č.p. 1
27. Diskuze, různé, další, ...
28. Závěr
Na zasedání jste všichni srdečně zváni

Ve Voděradech 19. 4. 2022
Miroslav Koudelka
starosta obce
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