Obec Šimanov, Šimanov 58, IČO: 00373940
www.simanov-obec.cz, e-mail obecsimanov@centrum.cz
datová schránka: 52qbtem

Informace
o konání 2. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017
Obecní úřad Šimanov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce
Šimanov, svolaného starostou obce ing. Miroslavem Lvem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o
obcích.
Místo konání: Šimanov 58, budova obecního úřadu
Datum konání: 29.3.2017 od 20.00 hod.
Navržený program:
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017
Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 432/46, 432/11, 432/19 k.ú. Šimanov na
Moravě
5. Projednání žádosti o pronájem pozemku parc.č. 688/1 k.ú. Šimanov na Moravě
6. Schválení žádosti o prodej pozemku parc.č. 354/73, 111/2, 354/83 a části pozemků
parc. č. 354/2, 354/47, 111/3, k.ú. Šimanov na Moravě
7. Zpráva o vyhodnocení plnění strategického rozvojového dokumentu za rok 2016
8. Schválení programu rozvoje obce na období 2017-2023
9. Schválení akčního plánu na rok 2017
10. Informace o návrhu územního plánu obce Šimanov
11. Projednání žádosti o dodatek se smlouvě na vypracování projektové dokumentace
„Územní plán obce Šimanov“
12. Projednání žádosti o dodatek se smlouvě na vypracování projektové dokumentaci
„Rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV“
13. Projednání návrhu na dofinancování pořízení dopravního automobilu pro SDH
Šimanov
14. Projednání smlouvy o dílo – zpracování lesního hospodářského plánu na rok 20182027
15. Projednání smlouvy – obsluha ČOV
16. Projednání změny podmínek dotace – Rekonstrukce rybníků Moravák a Ryšavák
17. Projednání usnesení okresního soudu v Jihlavě – zastavení řízení ve věci náhrady
škody uvedením do předešlého stavu – odvodnění pozemku p.č.st.10/1, p.č.20/2
18. Informace o dopravní obslužnosti – návrh Kraje Vysočina
19. Informace o možnosti pojízdné prodejny
20. Diskuze
1.
2.
3.
4.

V Šimanově dne 20.3.2017

Ing. Miroslav Lev
starosta obce Šimanov
Vyvěšeno:

Sejmuto:

