OBEC CHÝNĚ
Hlavní 200, Chýně 253 03
tel. 311 670 595, e-mail: ou@chyne.cz, www.chyne.cz

č.j. 81/SPo/22/Ch

V Chýni, dne 11. 1. 2022

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.
Doba konání: 19. 1. 2022 v 18:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu, Hlavní 200
Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou
videokonference
přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce
www.chyne.cz.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva starostky
Petice obyvatel obce Chýně za vyloučení průjezdu automobilové dopravy v ulici Dlouhá
v Chýni
7. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu pro rok 2022
8. Pořízení Změny č. 1 územního plánu obce Chýně
9. OZV č. 1/2022, kterou se mění OZV č. 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství
10. Dotace z rozpočtu obce Chýně
11. Pojmenování nových ulic v lokalitě “Opatovka”
12. Darovací smlouva, pozemek parc. č. 166/224 v k.ú. Chýně do vlastnictví obce
13. Darovací smlouva, pozemky parc. č. 1848 a 1871 v k.ú. Chýně do vlastnictví obce se
společnostmi BEMETT investiční a.s, BEMETT a.s. a OAKLAND TRADE a.s.
14. Darovací smlouva se společností BEMETT a.s., veřejné osvětlení do vlastnictví obce
15. Smlouva o převodu vodohospodářských staveb řadů vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace
od společnosti BEMETT a.s. do majetku obce
16. Směnná smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti – lokalita “hájek – vojenský areál”
17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na “Rozšíření ČOV” se společností VHZ-DiS, spol. s.r.o. ze dne
22. 3. 2021
18. Nabídka koupi obecního pozemku od společnosti NEU-DRINKS, s.r.o.
19. Diskuse
20. Závěr
Mgr. Anna Chvojková, v.r.
starostka
Zastupitelstvo bude probíhat za aktuálně platných hygienicko-epidemiologických podmínek (osobní účast
veřejnosti – respirátory a certifikát očkování nebo prodělání COVID-19).
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