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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Počet stran:
Číslo strany:

IČO: 00291439
okr. Uh. Hradiště

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Traplice
Obecní úřad Traplice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Traplice svolané dosavadním starostou obce Ing. Milanem Rozumem v souladu s § 91
odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obecní úřad Traplice č. p. 404
Čas konání: 17. října 2022 od 18.00 hodin
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zahájení
Složení slibu členy zastupitelstva obce
Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Určení počtu místostarostů
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o
obcích)
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Volba starosty
Volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Volba předsedů finančního a kontrolního výboru, volba členů finančního a kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) a
předsedů výborů
Stanovení určeného zastupitele pro územní plánování
Stanovení zástupců obce do školské rady
Stanovení zástupce obce ve společnostech a sdruženích
Přiznání odměny zastupitelům – náhradníkům při odstoupení stávajícího zastupitele
Smlouva o věcném břemeni č.: OT-014330065900/001-ADS k pozemku parc.č. 3105/125
Rozpočtové opatření
Pronájem kadeřnictví v bývalém OÚ čp. 240
Obřadní místnost
Diskuse
Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů jsou zasedání zastupitelstva veřejná.
Na veřejné zasedání zastupitelstva obce zveme všechny občany.
Ing. Milan Rozum
dosavadní starosta obce Traplice
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