Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín
Pozvánka
na jednání Zastupitelstva městyse Měřín, které se bude konat
ve středu dne 2.3.2016 v 17.00 hod. v obřadní síni úřadu
Program :
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu jednání
2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§16, odst. 2,
písm. c, zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších
3. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín
4. Informace z jednání Rady městyse Měřín
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
6. Přeložka veřejného osvětlení na ulici Zabrána
7. Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s občany ulice Zabrána – „VO
v ulici Zabrána – Měřín“
8. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi občany ulice Zabrána a
městysem Měřín – „VO v ulici Zabrána – Měřín“
9. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Krajem Vysočina a městysem
Měřín – „VO v ulici Zabrána – Měřín“
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi Krajem Vysočina a Městysem
Měřín – „VO v ulici Zabrána – Měřín“
11. Stavba „ Chodník podél silnice III/3491 – Pustina“
12. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Krajem Vysočina a městysem
Měřín – „ Chodník podél silnice III/3491 – Pustina“
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi Krajem Vysočina a Městysem
Měřín –„ Chodník podél silnice III/3491 – Pustina“
14. Směna části pozemku p.č. 2821 (775m2) ve vlastnictví Městyse Měřín za p.č. 1691/2
(794m2) + p.č. 3081 (106m2)
15. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení mezi Městysem Měřín a RWE GasNet s.r.o,
úsek Balinka II.etapa.
16. Smlouva na dokumentaci skutečného provedení stavby inženýrských sítí Balinka
III. etapa
17. Výstavba inženýrských sítí na ulici Příčná
18. Dodatek č.3 na stavbu „Měřín- Kanalizace Pustina“
19. Smlouva na nový TDI na stavbu Kulturní dům Měřín
20. Rozpočtové opatření 7/2015/1 RM
21. Rozpočtové opatření 1/2016/1 ZM
22. Diskuse
23. Závěr
Ing. Jiří Servít
starosta
Vyvěšeno dne : 23.2.2016

