
 

 

     Pozvánka 
 

                    na zasedání zastupitelstva obce  

              Malešovice, které se koná 10. 03. 2021 

                    v 18:30 hodin v budově KD Malešovice 

 

Program jednání: 

 
1) Zahájení, schválení jednání 

2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malešovice za rok 2020 

5) Rozpočtová opatření 

6) Stížnost ve věci zrušené polní cesty směrem na Odrovice – projednání 

7) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 2039 – orná půda 

8) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1146/45 – ostatní plocha 

9) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1146/33 – ostatní plocha 

10) Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 1145/1 – orná půda 

11) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1145/62 – orná půda 

12) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1144/3 – ostatní plocha 

13) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1144/3 – orná půda 

14) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1144/3 – orná půda 

15) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1145/85 – orná půda 

16) Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 1205/46 – orná půda  

17) Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 178/9 – ostatní plocha 

18) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 178/3 – ostatní plocha 

19) Výdejní a podací místo Z-BOX (ZASILKOVNA) pro obec Malešovice 

20) Opravu a přemístění Mramorového kříže při polní cestě z Malešovic směr Odrovice 

21) Nebytové prostory č.p. 117 - využití 

22) Smlouva o smlouvě budoucí č.:HO-001030062782/001-MOPR  

23) Informace z obce 

24) Informace z došlé pošty 

25) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

26) Závěr 

 

 
Připomínám všem členům Zastupitelstva obce Malešovice a veřejnosti, aby na zasedání ZO respektovali krizová nařízení, 

dodržovali povinnost mít ochranné prostředky dýchacích cest a udržovali odstup minimálně 2metry. 

Osobám bez ochrany dýchacích cest nebude přítomnost na zasedání ZO Malešovice umožněna. 
 

 

 

V Malešovicích 02. 03. 2021                                                                         

                                                                                   

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: …02. 03. 2021………… 

 

Sňato z úřední desky dne: …………………………… 

 

Zveřejněno na elektronické úřední desce obce Malešovice od…02. 03. 2021 …..……do…………..………. 

 

 

 

Ing. Zdeněk Pavlík                                                                                                              

                                                                                                     starosta obce 


