USNESENÍ Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO TŘEBICHOVICE
KONANÉHO DNE 20. 04. 2020
U SN E S E NÍ č. 1/ 2 VZ /20 20 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s volbou zapisovatele – Michaelou Fejfarovou a volbou ověřovatelů – Petrem Svobodou,
Renatou Matějovskou.
U SN E S E NÍ č. 2/2 VZ /20 20 :
ZO Třebichovice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky (výběr zhotovitele a smlouva o dílo)
Participativní rozpočet – souhlas obce s projekty
Zvolení zástupce obce na valnou hromadu VKM, a.s.
Udělení souhlasu se stavbou chodníku a výpůjčkou pozemku
Různé

U SN E S E NÍ č. 3/2 VZ /20 20 :
ZO Třebichovice rozhodlo o výběru dodavatele na VZMR s názvem PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE
– SAKY, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější – FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o., se
sídlem Ctiborova 407, 272 01 Kladno, IČ 48948900 a ukládá starostce jménem obce zajistit uzavření smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 4/2 VZ /20 20 :
ZO Třebichovice souhlasí s realizací projektů přihlášených do Participativního rozpočtu Středočeského kraje:
a) Doplnění chodníku v obci Třebichovice
b) Úprava autobusových zastávek u hřbitova v obci Třebichovice
Souhlas se týká realizace projektů na daných pozemcích, převzetí zhotoveného díla, užívání a údržba díla nejméně po další
3 roky a financování projektů.
Zodpovídá: starostka, účetní, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 5/2 VZ /20 20:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s delegováním paní Markéty Jehličkové, starostky Obce Třebichovice, jako akcionáře
společnosti VKM, a.s., na řádnou valnou hromadu společnosti VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK, A.S., která se uskuteční v roce
2020, jakožto i na všechny mimořádné a řádné valné hromady společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., IČ 4635691, které
se uskuteční v letech 2020 až 2022.
Zodpovídá: starostka, finanční a kontrolní výbor
U SN E S E NÍ č. 6/2 VZ /20 20:
ZO Třebichovice souhlasí s podáním žádosti KSUS SK, p.o., o udělení souhlasu se stavbou chodníku a výpůjčkou pozemku
po dobu výstavby chodníku ke hřbitovu na části pozemku p.č. 1198, způsob využití: silnice, druh pozemku: ostatní plocha,
k. ú. Třebichovice, LV 228.
Zodpovídá: starostka, finanční a kontrolní výbor

V Třebichovicích 20. 04. 2020

………………………….
Markéta Jehličková
starostka

