Městys Koloveč
Starosta městyse
Tyršova 10, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

__________________________________________________________________________
VÁŠ DOPIS ZNAČKY /

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

V KOLOVČI DNE

Ing.Pergl

26.2.2010

OZNÁMENÍ
V souladu s ust. § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů

svolává
starosta městyse
zasedání zastupitelstva městyse Koloveč
které se bude konat

v pondělí 8. března 2010 od 19.00 hod. v restauraci
SAUNA v Kolovči
Zasedání zastupitelstva městyse Koloveč / dále jen ZM / je veřejné. Občané
městyse jsou na toto zasedání zastupitelstva městyse Koloveč srdečně
zváni.
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání ZM
3. Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. jednání ZM ze dne 11.12.2009
4. Volba ověřovatelů zápisu z 1. jednání ZM ze dne 8.3.2010
5. Kontrola plnění Usnesení ze 7. jednání ZM ze dne 11.12.2009

1

6. Projednání zprávy o kontrole hospodaření Městyse Koloveč a
příspěvkových organizací a organizačních složek Městyse Koloveč za
období 10/09 – 12/09 ( Městys Koloveč a ZŠ Koloveč ), resp. 7/09 – 12/09 (
MŠ Koloveč ) a zpráva o výsledcích hospodaření městyse Koloveč, ZŠ
Koloveč a MŠ Koloveč v roce 2009, projednání zprávy o průběhu a
výsledcích provedeného přezkoumání hospodaření a kontroly ÚSC
Koloveč v roce 2009
7. Projednání a schválení rozpočtu městyse Koloveč pro rok 2010, včetně
poskytnutí finančních příspěvků ZŠ a MŠ Koloveč, občanským sdružením,
svazkům měst a obcí a ostatním právnickým osobám a realizace přebytku
hospodaření ZŠ a MŠ Koloveč z roku 2009
8. Realizace majetku ( prodej a nabytí majetku )
9. Různé:
- projednání a schválení podání žádostí o poskytnutí dotací, jejich přijetí a
použití v roce 2010
- stanovení harmonogramu kulturních a společenských akcí Městyse
Koloveč pro rok 2010
- schválení plánu hospodaření v lesních porostech Městyse Koloveč v roce
2010
- stav pohledávek Městyse Koloveč vůči dlužníkům k 31.12.2009
- schválení vedení účetnictví příspěvkových organizací Městyse Koloveč ve
zjednodušeném rozsahu
- účast Městyse Koloveč v soutěži „Vesnice roku 2010“
- ostatní záležitosti
10. Rekapitulace Usnesení ZM
11. Diskuse s občany
12. Závěr

Ing. Václav Pergl
Starosta městyse Koloveč

otisk úředního razítka

Zveřejněno na úřední desce městyse Koloveč a na www.mestyskolovec.cz dne : 26.2.2010

Sejmuto z úřední desky městyse Koloveč a z www.mestyskolovec.cz dne:
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