Obec Valtrovice
Obecní úřad Valtrovice

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Valtrovice
Obecní úřad Valtrovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Valtrovice, svolaného dosavadním starostou obce Mgr. Luďkem
Lahnerem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:

Obec Valtrovice – místnost obecního úřadu, Valtrovice č. p. 7

Doba konání:

5. listopadu 2014 od 18:00

Navržený
program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
6) Stanovení zásad pro vyplácení cestovních náhrad (§ 84, písm..f zákona o
obcích)
7) Zařazení do majetku obce Dům volnočasových aktivit čp. 8
8) Dodatek č. 4 ke zřizovací listině MŠ Valtrovice
9) Rozpočtové opatření č. 6/2014
10) Schválení nového povodňového plánu Obce Valtrovice
11) E-ON návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 30/1 a 36/1
v k.ú. Valtrovice
12) Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p.č. 1125 v k.ú. Valtrovice od
Státního pozemkového úřadu
13) Výběr dodavatele dopravního automobilu pro SDH Valtrovice dle výzvy
14) Dohoda k běžnému účtu ČSOB a.s.
15) Diskuse, různé
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Valtrovice, dne 29. 10. 2014
.............................................
Mgr.Luděk Lahner,
dosavadní starosta obce Valtrovice
Zveřejněno na úřední desce dne 29. 10. 2014
Sňato z úřední desky dne 05. 11. 2014
Zveřejněno na elektronické úřední desce www.valtrovice.cz v době od 29. 10. 2014 do 05. 11. 2014

