Zasedání zastupitelstva obce Dešná
Podle § 92 zák. č. 128/2000 svolávám zasedání zastupitelstva obce Dešná.
Konat se bude:
v úterý 30. srpna 2011 v 1800 hodin v kanceláři starosty
Program:
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání
2. Schválení rozpočtových změn
a) rybník Hluboká 860 – rozpočet od firmy Kounek
b) hřiště Dešná 270 – jak zaplatíme máme ho na LV
c) kapličky + kříže 150 – 2x dveře do kapličky (Ch+Da),2x kříž Ra+Hl
d) grant kostel 100
e) grant koně 50
f) grant e-cyklostezky 240
g) pozemek kolbiště 70
h) VO Bělčovice 50 + PD15
i) VO Ranciřov 200 + pasport+PD 50
j) pasport vodovodu a kanalizace Dešná 65
k) pozemky od PF 56 - Rancířov
l) pozemek Bělčovice 10 – ten bychom okamžitě převedli zájemci
m) projekty – hasičárna 60 , KD -OÚ 40,
n) ÚT Oáza + Kounek 60
o) objekt čp.70 200 – barák vedle OÚ
p) grant hřiště + závodiště - Hložek zpracování žádosti 100
q) šatny na čp. 3 100 – už se dělají
3. Schválení dodavatele na opravu hráze rybníka v Hluboké
4. Schválení dodavatele na rekonstrukci VO Rancířov
5. Schválení pořízení nového územního plánu obce Dešná
6. Schválení nákupu nemovitostí do majetku obce Dešná
a) hřiště
b) pozemky od PF v Rancířově
c) objekt čp. 70 v k.ú. Dešná
7. Schválení prodeje nemovitostí
a) Chvalkovice 63/3
8. Schválení záměru
a) 2x garáže p.č. st. 4048 + 4049
b) Byt Petrák
9. Grant z ROP – hřiště + závodiště
10. Grant z MŽP – kompletní rekonstrukce rozhlasu+hlídání hladin potoků+nový
povodňový plán
11. Byty
12. Hospodářská výstava Dešná-Drosendorf – dostanou na starosti vybraní zastupitelé
13. Informace starosty a místostarosty

a)
b)
c)
d)
e)

hospodaření obce
Kontrola ČIŽP v našich lesích
Noví zaměstnanci na VPP
požární nádrž Chvalkovice
informace o probíhajících grantech
i. ČOV
ii. Zeleň Dešná
iii. Muzeum Hluboká
iv. Česko-rakouský pohár
v. E-cyklostezky
vi. VO Rancířov
vii. Grant Spobema
f) kontrola v lesích
g) lavička u Jednoty
14. Dotazy a informace zastupitelů
15. Dotazy a informace hostů
Veškeré materiály pro zasedání jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, program může
být na začátku zasedání upraven

Alois Adam – starosta
Každé zasedání zastupitelstva je podle zákona veřejné. Zveme všechny spoluobčany !

