Žižice čp. 31, 274 01 Slaný, tel. : 312522386, e-mail : ou@zizice.cz, web://http://www.zizice.cz

P O Z VÁ N K A
Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Žižice
konaného dne 22. dubna 2020 od 17,30 hodin na zahradě MŠ Žižice

NÁVRH PROGRAMU :
1. Zahájení – přivítání – doplnění, připomínky a schválení programu.
2. Ověřovatelé zápisu – návrh – volba.
3. Ověření zápisu z minulého zasedání - 2/2020.
4. Informace od starosty obce Žižice.
5. Obec Žižice a ČEZ Distribuce, a.s.-schv. smlouvy o sml. budoucí o zřízení věcného břemene.
6. Obec Žižice a Slavos Slaný-opětovné řešení čerpadla v obci Drnov – dodávka vody do obce.
7. Žádost o prodej obecního pozemku u RD čp. 64 v k. ú. Žižice – rozprava – možný záměr.
8. Žádost o prodej obecního poz. u vjezdu do areálu čp. 37 v k. ú Vítov-rozprava-možný záměr.
9. Info k podané dotaci obce Žižice na MF ČR – Stavební úpravy MŠ Žižice - I. etapa a další.
10. Info dětská hřiště v obci Žižice, dotace KÚ Stř. kraj – výběrové řízení a s tím spojené.
11. Informace a úkony obce Žižice ohledně uložiště statkových hnojiv v k. ú. Osluchov.
12. Informace k situaci ohledně studny u RD čp. 38 v k. ú. Osluchov.
13. Stížnost jízda na čtyřkolce a motorce – prašnost, hluk a jiné v k. ú. Osluchov.
14. Přeinstalace měřičů rychlosti z obce Vítova na Drnov a Žižic–dotaz z Drnova proč není blíže
k začátku obce – vedena rozprava.
15. Schválení rozpočtového opatření obce Žižice v roce 2020.
16. Informace k cyklostezce Blahotice – Vítov.
17. Info k úpravě prostoru pro pěší směr na Luníkov - úprava prostor v obci Žižice a ve Vítově.
18. Informace k ČOV Žižice – III. a IV. stavba.
19. Informace k probíhajícím inženýrským sítím pro 19 RD Drnov, Mlýnek.
20. Opětovné projednání přís. ve výši 5,-Kč na 1/ obyv. pro Přemysl. střední Čechy na rok 2020.
21. Informace k projektu Úsporné osvětlení na Žižicku-dotace na MMR ČR-Vesnice roku 2019.
22. Info. odpuštění najmu obcí Žižice za pronájem Žižického pohostinství v době Covidu 19.
23. Různé.
24. Diskuse.
25. Usnesení a závěr.

Vyvěšeno na ÚD obce Žižice dne : 15. 4. 2020
Sejmuto z ÚD obce Žižice dne : 22. 4. 2020

