OBEC

HOLETÍN

POZVÁNKA
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Termín konání: 11. prosinec 2017 od 18 00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu
Forma: Veřejné zasedání
Zveřejnění na úřední desce: od 24. 11. 2017 do 11. 12. 2017
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení (určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, seznámení s programem jednání, způsob hlasování)
Uprázdnění mandátu v zastupitelstvu obce z důvodu neslučitelnosti funkcí - Ing. Lada Horáková
Schválení Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Holetín – Zdeněk Zeman
Složení slibu člena zastupitelstva – Zdeněk Zeman
Schválení programu jednání
Vzdání se funkce místostarostky obce Holetín Ing. Lady Horákové
Volba místostarosty obce Holetín
a) Určení způsobu volby místostarosty obce
b) Volba místostarosty

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Volba předsedy a člena výboru (v případě uvolnění funkcí v souvislosti s volbou nového místostarosty)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Kontrola plnění usnesení č. 4/2017
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Informace o činnosti mikroregionu Skutečsko – Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko
Rozpočtová opatření
Realizované akce
Záměry obce na hospodaření s majetkem
Projednání doručených žádostí
Základní škola a mateřská škola Holetín
o
Návrh rozpočtu na rok 2018
o
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
o
Volba člena školské rady za zřizovatele

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Projednání a schválení rozpočtu obce Holetín na rok 2018
Program rozvoje obce Holetín na rok 2018
Program rozvoje obce na období 2018 – 2022
Tvorba a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2018
Pasport komunikací obce Holetín
Směrnice obce Holetín k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Smlouva o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických pohotovostních služeb
Různé
◦ Jmenování inventarizační komise
◦ Vyřazení a likvidace opotřebovaného majetku
◦ Příkazní smlouvy (zpracování a podání žádostí o dotace – Přístavba MŠ a opravy MK)

26. Připomínky členů zastupitelstva a občanů
27. Usnesení
28. Závěr

Jan Břeň, v. r.
starosta

