OBEC MALÁ ÚPA
HORNÍ MALÁ ÚPA 100, 542 27 MALÁ ÚPA

Obecní úřad Malá Úpa

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Malá Úpa
Obecní úřad Malá Úpa v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Malá Úpa, svolaného dosavadním starostou obce Karlem Englišem v souladu s § 91
odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:Obec Malá Úpa – zasedací místnost obecního úřadu, Horní Malá Úpa 100
Doba konání: 30.10.2018 od 14:00
Navržený program:
1) Zahájení
2) Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce
3) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4) Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
5) Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. volba starosty
e. volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení 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
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
8) Stav plnění usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce
9) Rozpočtové opatření
10) Aktualizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
11) Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele vodovodu obce Malá Úpa
12) Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele kanalizace obce Malá Úpa
13) Podpora Tvořivé dílny – poskytnutí prostoru
14) Informace
a. Pronájem bytů na Infocentru
b. Rozpočet 2019 proces
c. Rekreační poplatky od 1.1.2019
d. Převzetí kostela – darovací smlouva
V Malé Úpě 23.10.2018

Vyvěšeno na úřední desce: ………………

.............................................
Ing. Karel Engliš
dosavadní starosta obce Malá Úpa
jméno a podpis…………………………

na el. úřední desce: ………………………
Sejmuto z úřední desky: …………………

jméno a podpis…………………………

