STAROSTA OBCE BÍLOVICE – LUTOTÍN
svolává
podle § 93 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2/2018,
které se bude konat ve čtvrtek 26.4. 2018 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního domu č.p. 79 v Lutotíně
Program:
1. Zahájení
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.1/2018
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 a převod výsledku
hospodaření
7. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
8. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 obce Bílovice - Lutotín
9. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 MŠ Bílovice a převod zůstatku do
rezervního fondu
10. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distibuce
11. Projednání kupní smlouvy na pozemek 598/2 s Lesy ČR
12. Projednání žádostí na koupi pozemků č. 258/5 a 420/3 v k.ú. Lutotín
13. Projednání vkladu rozvodné sítě v Bílovicích do svazku obcí POMORAVÍ
14. Projednání nabídek na Pověřence pro ochranu osob. údajů a příprava na GDPR
15. Projednání spisového řádu včetně spisového a skartačního plánu
16. Projednání smlouvy na likvidaci rostlinného odpadu
17. Projednání pořízení pozemků pro chodníky
18. Projednání prodeje pozemku p.č.63 v Bílovicích
19. Projednání Vítání občánků
20. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2018 a informace o rozp. opatření č. 1/2018
21. Informace o termínu svozu nebezpečného a objemného odpadu v sobotu 28.4.2018
22. Informace o termínech námitkového řízení k provedenému mapování KN v Bílovicích
23. Diskuse
24. Usnesení
25. Závěr
Den otevřených dveří v Mikrojeslích. Před konáním zastupitelstva v době od 17 do 18 hodin
bude pro veřejnost otevřena opravená budova mikrojeslí a SDH č.p. 65 v Lutotíně.
Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice - Lutotín

Datum vyvěšení : 18. 4. 2018

Datum sejmutí: ………………………………….

