Městys Koloveč
Starosta městyse
U staré fary 142, 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

31. 7. 2020

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

svolává
starosta městyse
z a s e d á n í z a s t u p i t e l s t v a městyse Koloveč
které se bude konat

v pondělí 17. 8. 2020 od 19:00 hod. v KD Koloveč
Zasedání zastupitelstva městyse Koloveč /dále jen ZM/ je veřejné.
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu jednání ZM
Zpráva ověřovatelů zápisu ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020
Volba ověřovatelů zápisu ze 4. jednání ZM ze dne 17. 8. 2020
Kontrola plnění Usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 29. 6. 2020
Projednání zprávy o kontrole hospodaření městyse Koloveč za 2. Q.
2020 a zprávy z kontroly kontrolního výboru městyse Koloveč
za období I. pololetí 2020
7. Informace o schválení závěrečných účtů za rok 2019 DSO
Domažlicko, DSO Kdyňsko a Svazku obcí pro odpadové
hospodářství Lazce
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8. Projednání a schválení rozpočtového opatření městyse Koloveč
č. 2/2020
9. Projednání a schválení výsledku zadání veřejné zakázky na stavbu
prodloužení vodovodu - investiční akce „Zichov –vodovod“,
schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a schválení
vstupu Městyse Koloveč do Vodohospodářského svazku obcí
Domažlicka
10. Projednání a schválení poskytnutí mimořádného investičního
příspěvku Městyse Koloveč žadateli - TJ Slavoj Koloveč na
rekonstrukci budovy „Sauna“ v Kolovči a změnu účelu využití
dotace, poskytnuté Městysem Koloveč TJ Slavoj Koloveč na činnost
tohoto spolku v roce 2020
11. Realizace majetku – 1 x zrušení předkupního práva a práva zpětné
koupě k pozemkům v obytné zóně Koloveč
12. Vydání nové Obecně závazné vyhlášky městyse Koloveč č. 7/2020, o
pohybu psů na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
13. Vydání nové Obecně závazné vyhlášky městyse Koloveč č. 8/2020,
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených
veřejných prostranstvích
14. Různé
– Informace o kulturních a společenských akcích plánovaných
v městysi Koloveč ve druhé polovině roku 2020
- Informace o pořízení interaktivního dotykového infokiosku –
elektronické úřední desky
- Informace o opatřeních souvisejících s zamezením šíření
epidemie COVID 19
15. Rekapitulace Usnesení ZM
16. Diskuse s občany
17. Závěr

Ing. Václav Pergl v.r.
starosta městyse Koloveč

Zveřejněno na úřední desce městyse Koloveč a zároveň na www.mestyskolovec.cz
dne: 31. 7. 2020

Sejmuto z úřední desky a z www.mestyskolovec.cz dne:
2

