
Obec Zdechovice 
v Pardubickém kraji 

 
DOPLNĚNÁ 

POZVÁNKA na 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZDECHOVICE Č. 2/2020, 

 
 

které se uskuteční v pondělí 16. března 2020 v 18,00 hodin  
v č.p. 69 Spytovice (objekt společenského centra Spytovice) 

 
 
 
1/ Rozpočtové opatření 1/2020  
2/ Schválení dohody o provedení práce na brigádu v údržbě obce  
3/  Pacht zahrádky  
4/  Stavba Zdechovice na p.č. 490/8 KN 
5/Investice do dluhopisů YD CAPITAL a.s. 
6/ Návrh na udělení mimořádné odměny  
7/  Provozní řád společenského centra Spytovice  
8/ Prodej pozemku a budovy 
9/ Vyjádření k akci Zdechovice – přípojky kanalizace a vody pro objekt č.parc.st. 12/1 
10/  Žádost o souhlas obce s konáním svatebního obřadu v zámeckém parku 
Zdechovice dne 20.6.2020. 
11/  Nabídka projektových prací na vodu na přípojku vody a kanalizace na akci „Přípojky 
kanalizace a vody pro RD č.parc. 542/7“  
12/ Žádost f. ToŠi speed s.r.o. o parkování nákladních aut v zámeckém autoparku  
13/ Nabídka produktu f. CODEXIS 
14/ Dotace od obce  
a/ Klub důchodců Zdechovice  
b/ Česká faustballová asociace  
c/ Sokol Zdechovice 
15/ Vyjádření k akci Zdechovice – přípojky kanalizace a vody pro RD č.parc. 542/7 
16/ Návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 345/3 a 374 k.ú. Zdechovice 
17/ Dražební vyhláška na prodej 1/6  st.p.č. 165 o výměře 127m2.  
 
 
 
 
 

Radomír Stříška 
    starosta obce   
 

Pracovní setkání zastupitelů není svoláváno, ale každý zastupitel může kdykoliv požádat 
starostu o vysvětlivku (606 660 236).  
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