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OBEC CHYNE

Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně

tel. 311 670 595, e-mail: ou@chyne.cz, www.chyne.cz

ě.j. 76/SPo/21/Ch V Chýni, dne 12. 1. 2021

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 (obecnf
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Doba konání: 20. 1. 2021 v 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ, Hlavní 200, Chýně

Zastupitelé i veřejnost se můžou úěastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou
videokonference

přímý odkaz na videokonfererxci bude k dispozici od 17:50 na webových strárxkách obce
www.chyne.cz.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu pro rok 2021
7. Odkup části pozemku parc. č. 197/2 v k.ú. Chýně do vlastnictví obce (rekonstrukce místních

komunikací - severozápadní část)
8. Odkup pozemku parc. č. 182/104 o velikosti 65 m2v k.ú. Chýnědo vlastnictví obce

(rekonstrukce místních komunikací - severozápadní část)
9. Výše vodného a stočného na rok 2021
10. Výběr dodavatele na zakázky "Rozšíření ČOV Chýně - I. etapa"
11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Organizátor architektonické soutěže Svazková škola

Chýně-Hostivice"
12. Schválení delegátů Svazku obcí Chýně - Hostivice
13. Návrh společnosti RUMPOLD-P s.r.o. na úpravu cen svozu komunálního odpadu pro rok 2021
14. Diskuse
15.Závěr

Upozornujeme, že podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platné ke drú odeslání
pozvánky je ryutné i při zasedání zastupitelstva obce používat ochranné prostředky dýchacích cest
(nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének. Podle usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření se zasedání
nítže účastnit veřejnost, ale mezi jednotlivými účastníky musí být dodržen rozestup alespon 2 metry
a každý z nich musí mít určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Mgr. Anna Chvojková v.r.
starostka

Vyvěšeno: 12. 1. 2021
Bude sejmuto: 20. 1. 2020
Sejmuto
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