Městys Koloveč
Starosta městvse

U staré fary 142, 3.l5 43 Koloveč
T eI. 379491222, F^\ 37949,1311, E-mail: info@mestyskoloyec.cz

VÁŠDoP]s ZN{ČKY /

ZE DNE

NASIJ

ZNACL{

VYRjZUJE'.L]NKA v KoLoVČ] DNE
Ing. Pergl
20.03.20i4

OZNAMENI
V souladu sust. $ 92 odst.l zákona
pozdějších předpisů

zas ed

č. 128/2000 Sb. o obcích ve

znění

svolává
starosta rněstyse

ání z astupitelstv a

městyse Koloveč

kelé Se bude konat

v pondělí31.03.2014 od 18.00 hod. v restauraci Šumava

Kolovči

Zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč / dálejen ZM / je veřejné.

Navržený program iednání:

|. Zlhájení

2. Schválení programu jednání ZM
3. Zpráva ověřovatelů zápisu ze 4. j ednání ZM ze dne ló.12.2013
4' Volba ověřovatelů zápisu z 1. jednání ZM ze dne 31.03.2014
5. Kontřola plnění Usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 16.12.2013
6. Projednání zprárry o kontrole hospodaření Městyse Koloveč a
příspěvkoých organizací a organizačníchsložek Městyse Koloveč
za období 4Q.
(Městys Koloveč a ZŠKoloveč) a za období
07

/|3-12/|3 (MS"2013
Koloveč)

7' Projednání a schválení Závěrečného účtuměstyse Koloveč za rok

2013 včetně Zprávy o qisledku přezkoumání hospodaření městyse
Koloveč v roce 2013
8. Projednání a schválení úč€tních závěrek Městyse Koloveč' Základní
školy Koloveč' příspěvkové organizace a Mateřské školy Koloveč,
příspěvkové organizace za řok 2013
9. Projednání a schYálení rozpočtu městyse Koloveč pro rok 201;|

včetně poskytnutí Íinančníchpříspěvků ZŠa

MŠKoloveč'

občanským sdružením' svazkům měst a obcí a ostatním právnickým
osobám a realizace přebytku hospodařeni ZŠa MŠKo|oveč z roku
2013
10. Projednání a schválení rozpočtovéhowýhledu městyse Koloveč na
období 2015 _ 20l6
11. Realizace majetku městyse Koloveč
12. Různé

-

-

Přojednání a schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listiÍě zŠKo|oYeč
Projednání plánovaných akcí investičníhoči neinyestičníhocharakteru měst!se
Koloveč v roce 2014
Projednání a schválení smlourT o lTtvoření dobrovolného svazku obcí Kdyňsko
(transfořmace sdřužení obcí Kdyňsko Y souladu s nor-ým oZ)
Přojednání a schválení systému Íáležitépéčeměstyse Koloveč qÍkajícíse
uvádění dřeva lTtěženého v obecních lesích na vnitřní trh
Projednání á schr'álení programu ,,s€tkání rodáků a přátel Kolovče.. a,,Oslav
Kolovečskéhomlý'na.._ 16.8.201il Y Kolovči
ostatní záležitosti

l3. Rekapitulace Usnesení ZM
14. Diskuse s občany

|5. Závěr
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Ing. Václav bergl
Starosta městyse Koloveč

Zveřejněno na Íůednídesce měst'vse Koloveč a zároveň na w\\'$'.mestyskolo\'ec.cZ
dne:

20.03.2014

.

Sejmuto z uřední desky a z w1\.w.mestlsko1ovec'cz dne

|

-

Úřao městyse Ko|oveě
U staré Fary
345 43
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Ko|oveč l
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