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Obecní úřad Zbizuby

Ve Zbizubech dne 11.9.2019

Informace
o konání zasedání zastupitelstva obce Zbizuby.
Obecní úřad Zbizuby v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a s jednacím řádem zastupitelstva obce Zbizuby,
informuje o konání 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby (dále také jen „ZO“), které
se koná ve čtvrtek 19.9.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve
Zbizubech, svolaného starostkou obce.

Navržený program:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 5. zasedání ZO.
Schválení programu.
Projednání zápisu z 4. zasedání ZO dne 20.6.2019.
Seznámení s vyjádřením občanů části obce Makolusky ve věci zásadního nesouhlasu
s umístěním kontejnerů na odpad u hasičárny a žádostí o umístění nalezeného zvonu
zpět do kapličky.
Projednání nabídek a vyjádření k zveřejněným záměrům obce.
Seznámení s rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6,
110 15 Praha 1, o poskytnutí dotace ve výši 312.656,- Kč na „Územní plán Zbizuby“.
Projednání zimní údržby chodníků, místních a účelových komunikací na území obce
Zbizuby.
Projednání základního rámce rozpočtu a návrhu rozpočtu obce Zbizuby na rok 2020.
Projednání výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na
území obce Zbizuby v roce 2020.
Stanovení ceny stočného z nemovitostí připojených na veřejnou kanalizační síť v obci
Zbizuby na období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Projednání zprávy o hospodaření obce Zbizuby k 31.8.2019.
Schválení rozpočtového opatření č. 3, kterým se provádí změna rozpočtu obce
Zbizuby na rok 2019.
Projednání nabídek na poskytování služeb obci.
Různé.
Diskuse.
Buriánková Helena
starostka obce Zbizuby

-2Tato informace je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
a podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR
„General Data Protection Regulation“.
Na úřední desce obecního úřadu Zbizuby a na elektronické úřední desce obecního
úřadu Zbizuby http://www.zbizuby.cz/
vyvěšeno dne: …………..…..…….…
sejmuto dne: ………..…….…..….….

……………..…………
podpis:

