Obecní úřad Pohled, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE POHLED
ve středu 12. 2. 2020 od 18.00 hod.
v klubovně hasičské zbrojnice v Lihovarské ulici
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu programu zasedání
Projednání prodeje částí pozemků obce p.č. 102/6 a p.č. 103/19 a projednání získání
části pozemku p.č. 103/6 v k. ú. Pohled.
Projednání prodeje části pozemku p.č. 620/67 v k. ú. Pohled.
Projednání pronájmu části pozemku obce p.č. 647/7 v k. ú. Pohled.
Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 11N18/18 o výpůjčce pozemků s ČR – Státní
pozemkový úřad.
Projednání Dodatku pro rok 2020 ke smlouvě o zemědělském pachtu s Lesním
Družstvem ve Štokách ze dne 27. 5. 2016.
Informace o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, na pozemku p.č. 292 v k.ú. Pávov.
Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení územního plánu Pohled firmou 2M
projekt s.r.o., Havlíčkův Brod.
Projednání provozního řádu Dopravního automobilu JSDH – Ford Transit.
Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Pohled a
Římskokatolickou farností Pohled.
Projednání žádosti o připojení se obce k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Projednání hospodaření obce a Mateřské školy za IV čtvrtletí roku 2019.
Projednání převodu hospodářského výsledku roku 2019 Mateřské školy Pohled do
rezervního fondu MŠ.
Projednání inventarizační zprávy o provedení řádné inventarizace hospodářských
prostředků obce za rok 2019.
Projednání rozpočtového opatření.
Informace o provedených rozpočtových opatřeních.
Různé
- finanční situace obce
- nákup mechanizace obce
Diskuse
Závěr

V Pohledu, dne 4. 2. 2020

Ing. Milan Klement – starosta obce Pohled

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 2. 2020

Sejmuto z úřední desky dne: 13. 2. 2020
Vyvěšeno také na elektronické desce obecního úřadu Pohled.

