INFORMACE
o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Újezd u Plánice
Obecní úřad Újezd u Plánice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, informuje o konání veřejné zasedání zastupitelstva obce Újezd u Plánice, svolaného starostou
obce Jiřím Votavou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo
konání:

Újezd u Plánice KD, Újezd u Plánice č. p. 25

Doba
konání:

29.12.2015 od 19.00 hod

Navržen
program
:

1 Zahájení – určení zapisovatelé
2 Určení návrhové komise:
Určení dvou ověřitelů z dnešního zasedání
Ověření zápisu z posledního zasedání
3 Kontrola usnesení z posledního zasedání
4 Seznámení s došlou poštou
5 Zpráva činnosti honebního společenstva POSAVÁDKA
6 Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese
7 Určení inventurní komise OÚ a SDH
8 Projednání rozpočtové změny č. 8, č. 9
9 Projednání rozpočtu na rok 2016
10 Projednání smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadu
11 Projednání nového územního plánu Ing. Žaluda – projektová kancelář
12 Projednání smlouvy s fa. ATEST Agenci - dotace
13 Projednání smlouvy o právním poradenství s JUDr. Roubal
14 Odsouhlasení rekonstrukce pozemní komunikace v obci Újezd u Plánice
15 Odsouhlasení příspěvku 2000,- Kč na podzimní slavnosti
16 Odsouhlasení proplacení inzerátu na pronájem hostince 1.126,- Kč
17 Odsouhlasení nákupu knížek na dětskou besídku v částce 3.980,- Kč
18 Odsouhlasení příspěvku na děti Dětského domova Bona Hepo s.r.o v částce 600,- Kč
19 Odsouhlasení příspěvku na ohňostroj 2015
20 Seznámení s vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby , kteří nejsou označení
v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon
21 Seznámení s kontrolou hospodaření v obecním lese
22 Diskuse, usnesení, závěr a občerstvení

V obci Újezd u Plánice, dne 10.12. 2015
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 12. 2015
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 12. 2015

Jiří Votava starosta

