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. 2/2016,
které se bude konat ve čtvrtek 17. 3. 2016 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního domu č.p. 79 v Lutotíně
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Zahájení
Schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.1/2016
Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015 obce a MŠ a schválení převedení zůstatku
hospodaření MŠ v Bílovicích do fondu rezerv
Projednání „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí“ se
společností E.ON Energie, a.s.
Projednání směnné smlouvy na parc. č. 260/1 a 308/19
Projednání směnné smlouvy na parc. č. 69/1 a 93/1
Projednání kupní smlouvy na parc. č. 69/8
Projednání dodatku ke smlouvě o pronájmu NP č.p. 132 v Bílovicích
Projednání dodatku ke smlouvě o pronájmu NP č.p. 79 v Lutotíně
Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu půdy č. 96001/2012
Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu půdy č. 96002/2012
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Projednání „Směrnice č. 1/2016 pro poskytování cestovních náhrad“
Projednání žádosti města Kostelec na Hané na poskytnutí finančního daru na provoz domova
seniorů a projednání návrhu darovací smlouvy s Domovem pro seniory v Kostelci na Hané
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v Bílovicích
Projednání rámcové smlouvy s f. Stavebniny DEK a.s. č. 25490/2016
Informace o podání připomínky k ÚP
Projednání žádosti připravovaného spolku KaRaBílek o umístění sídla v objektu obce
Projednání žádosti o finanční dar na podporu včelařů
Projednání návrhu smlouvy na svoz BRKO
Projednání požadavku MŠ na úpravy a pořízení vybavení
Revokace usnesení č. 9/2015 bod 13
Projednání žádostí o napojení staveb na infrastrukturu obce
Projednání plánu činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru obce v roce 2016
Diskuse
Usnesení
Závěr
Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice - Lutotín

Datum vyvěšení : 9. 3. 2016

Datum sejmutí: ………………………………….

