Obec Cheznovice
Obecní úřad Cheznovice

INFORMACE
O konání zasedání
zastupitelstva obce Cheznovice
Obecní úřad Cheznovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zařízení) V platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce
Cheznovice, svolaného starostou Ing. Sevaldem Janem.

Místo konání:

Obec Cheznovice - přístavba Lidového domu

Doba konání: 25. listopadu 2010 v 18.30 hod.

Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Určení návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo e)
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru ajeho členů
c) Volba předsedy kontrolního výboru ajeho členů

5. Zřízení komise školské, kulturní a sociální, komise pro životní prostředí,
stavební a územního plánování:

komise

a) určení počtu členů komise školské, kulturní a sociální, volba jejího předsedy a
členů komise
b) určení počtu členů komise pro životní prostředí, volba jejího předsedy a členů
komise
c) určení počtu členů komise stavební a územního plánování, volba jejího
předsedy a členů komise

6. Zřízení povodňové komise (§ 78 zákona o vodách)
Volba předsedy komise a jejích členů

7.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)

8. Schválení výše poplatku za odpady pro r. 2011 na základě rozúčtování nákladů v roce
2010
9. Rozhodnutí o navýšení rozpočtu PO ZŠ a MŠ Cheznovice v roce 2010
(dopis č.j. 61/20 I O + Rozpočtové opatření č. 8)
10. Schválení rozpočtového opatření č. 9
11. Projednání návrhu o omezení nákladní dopravy přes obec Cheznovice úpravou
dopravního znače í na Těňských křižovatkách.
12. Projednání návrhu na zajištění bezplatné právní poradny pro občany.
13. Projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení na architekta pro rekonstrukci
restaurace v Lidovém domě.
14. Diskuse
15. Závěr

Ing. Sevald Jan
Starosta obce
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