
Obec Pustá Kamenice 

Obecní úřad Pustá Kamenice  

 

I N F O R M A C E 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Pustá Kamenice 

 

Obecní úřad Pustá Kamenice 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 

Pustá Kamenice, svolaného dosavadním starostou obce Miroslavem Myškou v souladu s § 91 odst. 1 

zákona o obcích.  

Místo konání: 

 

Obec Pustá Kamenice – zasedací místnost obecního úřadu, Pustá Kamenice 64 

Doba konání: 

 

30. října 2018 od 17:00 hodin 

Navržený  

program:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty  

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru, výboru životního prostředí a 

územního plánování 

5) Volba předsedů a členů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru    

       životního prostředí územního plánování 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

       (§ 72 zákona o obcích) 

7)  Volba určeného zastupitele obce podle z.č. 183/2006 Sb. 

8)  Volba člena školské rady 

9)  Volba zástupce obce do Honebního společenstva  
10) Finanční náležitosti dle NV č. 202/2018 od roku 2019 

11)  Inventarizační komise 

12)  Smlouva o zpracování osobních údajů s Městskou knihovnou Polička 

13)  Darovací smlouva - obchod 

14)  Darovací smlouva – hokejisté 

15)  Darovací smlouva – Poličská lokálka, z.s. 

16)  Plán financování obnovy kanalizační infrastruktury ve vlastnictví obce 

17)  Rozpočtové opatření 

18)  Limit na podpis starosty rozpočtového opatření 

19)  Zápisy kontrolního a finančního výboru 

20)  Žádost o uzavření provozu MŠ a ŠJ o podzimních prázdninách 

21   Diskuse 

22)  Závěr 

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib. 
 

V obci Pustá Kamenice, dne 22. října 2018. 

 

 

Miroslav Myška 

dosavadní starosta obce Pustá Kamenice 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.10.2018 

Jméno a podpis: 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 31.10.2018 

Jméno a podpis: 


