OBECNÍ ÚŘAD CHÁŘOVICE
CHÁŘOVICE 38, 257 41 TÝNEC NAD SÁZAVOU TEL. 724 181 728, E-MAIL: OBEC@CHAROVICE.CZ

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Chářovice
Obecní úřad Chářovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva
obce Chářovice, svolaného starostkou obce Mgr. Zuzanou Krajánkovou v souladu
s § 91 odst. 1 zákona o obcích
Místo konání: budova obecního úřadu Chářovice, Chářovice č.p. 4
Doba konání: 11.6.2019 od 17:00 hodin
Navržený program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele a ověřovatelů
4) Kontrola zápisu z minulého zasedání OZ
 14. března 2019
5) Rozpočtová opatření
6) DSO Týnecko - svazek obcí informace o schváleném: rozpočtu na rok 2019,
střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2020-2021
7) DSO BENE-BUS informace o schváleném: rozpočtu na rok 2019, střednědobém výhledu
rozpočtu na roky 2020-2022, závěrečném účtu za rok 2018, rozpočtovém opatření č. 1
8) Zpráva finančního výboru
9) Závěrečný účet obce Chářovice za rok 2018
10) Účetní závěrka obce Chářovice za rok 2018
11) Vyhodnocení nabídek - Záměr obce Chářovice prodat nemovitý majetek, a to díl „a“
pozemku p.č. 3746/2 – 135 m2 v k.ú. Chářovice
12) Vyhodnocení nabídek – Záměr obce Chářovice pronajmout na dobu určitou (2 roky)
nemovitý majetek, p.č. 2618/9 v k.ú. Chářovice, vodní plocha o výměře 1382 m2.
13) Strategický rozvojový plán obce Chářovice
14) Provozní řád dětského hřiště
15) Výběr znaku a vlajky obce
16) Žádost o dotaci do Programu 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
17) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 3748/3, ostatní plocha,
v k.ú. Chářovice
18) Zpráva kontrolního výboru
19) Organizační záležitosti, různé, diskuze
 pořádání BN hasičské ligy
 odstavená vozidla a vraky na veřejném prostranství
 rozloučení s létem pro děti
Mgr. Zuzana Krajánková
starostka obce Chářovice
Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne: 3.6.2019
Sejmuto z úřední desky a z elektronické podoby dne:

