Starostka obce Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
___________________________________________________________________
svolává a informuje v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, o konání

5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ROHOZNICE V ROCE 2019
místo konání:

Rohoznice 96, zasedací místnost obecního úřadu

datum konání:

20. 6. 2019 v 18:00 hodin

Pořad jednání (návrh):
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení a schválení pořadu jednání
Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
Informace pořadatelů Pohádkového lesa o přípravě této akce
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Rohoznice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o ochraně veřejné zeleně na území obce Rohoznice
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu na p. č. 95/29 - kabelové vedení NN
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Obcí Rohoznice a SUS PK na
základě řádně vyhlášeného záměru
Žádost Oblastní charity Pardubice o poskytnutí finančního daru na Domácí hospicovou péči
Informace k realizaci akcí podpořených přidělenými dotacemi (závlahový systém na hřiště,
oprava a údržba kabin TJ Sokol, oprava budovy obecního úřadu, doplnění herních prvků na
dětské hřiště) a o zahájení jednání k blížící se výstavbě dvojgaráže u obecního domu.
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Body zařazené zastupiteli (podle § 94 odst. 1, 2 zákona o obcích)
Různé
Podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, c=CZ,
o=Obec Rohoznice, ou=starostka,
Diskuze
email=obec@rohoznice.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto
Závěr
dokumentu.
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Smolíková

Datum: 2019.06.11 17:55:51
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Alena Smolíková
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne:

12. 6. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

20. 6. 2019

Zasedání zastupitelstva obce jsou dle zákona o obcích veřejná a všichni zájemci z řad veřejnosti na
nich mohou být přítomni.

