Obec Kublov
Obecní úřad Kublov
267 41 Kublov 199, okr. Beroun
tel., fax 311585102
E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ustavujícího nově zvoleného Zastupitelstva obce Kublov se koná ve středu
dne 7. listopadu 2018 od 18:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kublov.
Obecni úřad Kublov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecni zřízení), v platném zněni, informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Kublov, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 a
§ 107 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Kublov – zasedací místnost v I. patře Obecního úřadu Kublov, č.p. 199
Doba konání: 7. listopadu 2018 od 18:30
Navržený program:
1) Zahájení, určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zák. o obcích) a zapisovatele
2) Informace o průběhu a výsledku voleb a složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
a) určeni počtu místostarostů
b) určeni, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni
(§ 71 zák. o obcích)
c) určeni způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určeni 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
6) Zřízení dalších navržených výborů (event. komisí)
7) Rozhodnuti o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8) Pověření k právním úkonům, rozpočtovým opatřením a k bankovním operacím.
9) Rozpočtová opatření
10) Zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví obce dle zveřejněného záměru
11) Žádosti o převody obecních pozemků
12) Zajištění a příprava podzimních akcí - vánoční strom, setkání s občany
13) Různé
14) Diskuse a závěr.
JUDr. Josef Matějka - starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.10.2018
Sejmuto z úřední desky dne:

