OBECNÍ ÚŘAD CHÁŘOVICE
CHÁŘOVICE 4, 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: 10.12.2019 od 17:00 hodin
Navržený program:

Zahájení
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele a ověřovatelů
4) Kontrola zápisu z minulého zasedání OZ
 12. září 2019
5) Rozpočtová opatření
6) Mezitímní závěrka obce k 30.9.2019
7) Zpráva finančního výboru
8) Odměny členům finančního a kontrolního výboru
9) Rozpočet obce na rok 2020
10) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2022
11) Plán inventur k 31.12.2019
12) Finanční vypořádání dotace dle veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019
poskytnuté v r. 2019 Posázaví o.p.s.
13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2020 s
Posázaví o.p.s.
14) Zařazení správního území obce do území působnosti MAS Posázaví na
období 2021-2027
15) Finanční vypořádání dotace dle veřejnoprávní smlouvy č. 2/2019
poskytnuté v r. 2019 RUAH Benešov o.p.s.
16) Finanční vypořádání dotace dle veřejnoprávní smlouvy č. 3/2019
poskytnuté v r. 2019 SDH Chářovice
1)
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17) Uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr se zastupiteli obce

od 1.1.2020 do 31.12.2020
18) DSO BENE-BUS informace o schváleném: rozpočtu na rok 2020,
střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
19) Návrh na uzavření kupní smlouvy na ideální podíl 7/51 pozemku p.č.
2674, ostatní plocha , v k.ú. Chářovice s Českou republikou, Státním
pozemkovým úřadem
20) Vyhodnocení nabídek k záměru obce prodat nemovitý majetek, a to
díl „a“ o ploše 50m2 pozemku p.č. 2618/16 v k.ú. Chářovice
21) OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
22) OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
23) OZV č. 4/2019, k zajištění udržování a ochraně veřejné zeleně na
území obce
24) OZV č. 5/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Chářovice
25) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne
29.12.2017 uzavřené mezi Obcí Chářovice (poskytovatel) a panem T.
Zouzalem (příjemce)
26) Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa
27) Členství obce ve Svazu měst a obcí ČR
28) Zřízení internetové mapové aplikace GObec
29) Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
30) Vyřazení úřední desky u Čiháků
31) Organizační záležitosti, různé, diskuze

Mgr. Zuzana Krajánková
starostka obce Chářovice
Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne: 1.12.2019
Sejmuto z úřední desky a z elektronické podoby dne:

