
 
Obec Zdechovice 

v Pardubickém kraji 

Pozvánka 
na 

VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  ZZDDEECCHHOOVVIICCEE  ČČ..  55//22001155,,  

  
které se uskuteční v pondělí 31. srpna 2015  

v 18,00 hodin ve Spytovicích čp. 14 - zasedačka   
 

I./ Úvod a formality  

 
II./ Programový blok: 

 
1/ Nabídka na zpracování územního plánu Zdechovice 

2/ Návrh smlouvy na pronájem vánočních LED dekorů na sloupy VO 

3/ Varianty cyklostezky 
4/ Pracovní poměr ředitelů škol 

5/ Sdružování prostředků na nákup knihovního fondu 

6/ Možnost zvýšení základního kapitálu VaK Pardubice, a.s. 

7/ ZTV Zdechovice – U Ovčína - Předání předmětu díla ke smlouvě do pachtu a  

     provozování 

8/ Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést 
stavbu – smlouva č. IV-12-2013551/2 ČEZ – Matex HK, s.r.o. 

9/ Smlouva o zřízení věcného břemene – plynofikace obce Zdechovice (1) a (2) 

10/ Žádost o rezervaci pozemků p. č. 385/8, 385/4 a 385/16, všechny  k. ú. Zdechovice 

11/ Archeologický výzkum v areálu zámku- vydání monografie 

12/ Smlouva o dotaci – Římskokatolická církev 
13/ Žádosti o pořízení přípojek  

       a) Žádost o přípojku kanalizace a vody čp. 80 Zdechovice, žádost o přípojku  

           vody čp. 81 Zdechovice 

       b) Předběžné stanovení ceny projektových prací a prací souvisejících –  

          přípojky k čp. 80 a 81 Zdechovice 

14/ Obecně závazná vyhláška obce č. 1/ 2015 (dále jen OZV) 
15/ Výsledky výběrového řízení na stavby obce 

16/ Nová smlouva s Českou poštou, s. p. 

17/ Schválení právního jednání opatrovníka (obce) 

18/ Smlouva o smlouvě budoucí s ŘSD - prodloužení vodovodu Zdechovice 

19/ Zámek Zdechovice-park tzv. malá dílna – návrh na nové využití 
20/ Zdechovice čp. 5 – obecní úřad 

21/ Zámek Zdechovice-park - rekonstrukce kašny 

22/ Rozpočtové opatření obce č. 2/2015 

23/ Uvolnění domu čp. 29 Spytovice 

24/ Dům Zdechovice čp. 13 

25/ Kašna v parku zámku 
26/ Chodník Zdechovice 

 

 
                                              Ing. Robert Chutic, 

                                                                        starosta obce 

 

S případnými požadavky na vysvětlení k této pozvánce se mohou zastupitelé obrátit na starostu v pondělí 
24.08.2015  od 15 do 17 hodin.  


