Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

10/2020

DNE 2. 10. 2020 SE KONALO 26. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
➢ ZO schválilo rozpočtové změny a vzalo na vědomí změnu rozpisu rozpočtu.
➢ ZO schválilo prodeje částí pozemku p. č. 1486/29 v k. ú. Hraničné Petrovice
o výměrách 122 m2 a 101 m2.
➢ ZO schválilo zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2020 o 7 %.
➢ ZO schválilo prominutí nájemného po dobu tří měsíců – byt v KD.
➢ ZO vzalo na vědomí zahájení administrace ve věci výstavby domácích ČOV
v obci.
➢ ZO vzalo na vědomí možnost odvozu starých trámů z KD.
➢ ZO neschválilo Návrh dohody o převodech částí pozemků č. 1486/1 a č. 1569
v k. ú. Hraničné Petrovice.
➢ ZO vzalo na vědomí nabídku na vytvoření leteckých snímků obce.
➢ ZO vzalo na vědomí podání reklamace díla (povrch multifunkčního hřiště).
-kall-

====================================================================

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 30. 10. 2020, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny

6. Dodatek č. 1 k zakázce Příjezdová komunikace ke hřbitovu
7. Dodatek č. 1 k zakázce Částečná rekonstrukce KD
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě O partnerství (EDUKOL)
9. Dotace z rozpočtu obce
10. Diskuze, různé
11. Závěr
-kall-

====================================================================
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HASIČI INFORMUJÍ
Při
příležitosti
Českého
bylo vybráno 3.420,- Kč.

dne

proti

rakovině
-kall-

====================================================================

KORONAVIRUS COVID - 19
Buďte, prosím, všichni k sobě ohleduplní a dodržujte usnesení vlády!

V případě, že potřebujete nakoupit, vyzvednout léky
z lékárny, dodat roušku či jakkoli jinak pomoci,
neváhejte se obrátit na telefony
775 981 953 - starosta
725 627 572 - místostarosta
724 160 106 – referentka
====================================================================

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Obec Domašov nad Bystřicí, zřizovatel Mateřské školy, příspěvkové organizace, se
sídlem Krátká 217, 783 06 Domašov nad Bystřicí v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,
vyhlašuje konkurzní řízení
na pracovní místo ředitele/ky v Mateřské škole Domašov nad Bystřicí,
příspěvkové organizaci, Krátká 217.
Termín podání přihlášek: 30. 10. 2020 do 10:00 hodin.
Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun vydává
OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
sociální pracovník(-ce) Úseku sociálních věcí a školství Městského úřadu
Moravský Beroun.
Termín podání přihlášek: 29. 10. 2020 do 14:00 hodin.
-kall-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 23. 11. 2020. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 16. 11. 2020.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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