
I n f o r m a c e 

o konání zasedání Zastupitelstva obce Věžovatá Pláně 

 

Obecní úřad Věžovatá Pláně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Věžovatá Pláně, 

svolaného starostou Lukášem Markem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. 

Místo konání :   zasedací místnost – obecní úřad 

Doba konání :  středa 12. června 2019 v 18:00 hodin 

Navržený program : 

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

2. Informace o stavu účtů 

Seznámení se zápisem z předchozího zasedání ZO, informace o plnění přijatých usnesení 

3. Rozpočtové změny 

4. Projednání Závěrečného účtu společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2018. Schválení účetní závěrky 2018. 

5. Schválení ceny vodného a stočného pro zúčtovací období 2019-2020 

6. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu účelové komunikace - pozemku parc. č. 
2277/3 

7. Schválení smlouvy - příspěvek ŘKF 

8. Schválení smlouvy - příspěvek na organizaci dopoledního programu pouti 

9. Schválení vyplácení odměny zasahujícím členům JSDHO Věžovatá Pláně 
10. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na činnost JSDHO Věžovatá 

Pláně k zajištění požární ochrany na území obce Střítěž 

11. Oznámení stavby RD na pozemku parc. č. 682/3 

12. Výhybny zhotovené na obecním pozemku parc. č. 2532 
13. Zápis z provedené kontroly - kontrolní výbor 

14. Zápis z provedené kontroly - finanční výbor 

15. Schválení podání žádostí o dotace - pořízení ÚZP 

16. Oznámení o projednání návrhu ÚZP Věžovatá Pláně 

17. Informace o přidělených dotacích 

18. Informace o vynaložených nákladech na opravu hospody, schválení smlouvy s pivovarem 

19. Informace o vynaložených nákladech na hasičské auto 

20. Informace - protipovodňová opatření D. Pláně 

21. Cenová nabídka - cesta pod školou 

 

 Ve Věžovaté Pláni, dne 5.6.2019  

 

 

 

      ________________________ 

              starosta Lukáš Marek 


