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Obecní úřad Podveky                                      V Podvekách 27.7.2020 

                                       I  n f o r m a c e  

 o konání  10.  zasedání zastupitelstva obce Podveky      

Obecní úřad  Podveky v souladu s ustanovením  § 93 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), v platném znění , informuje o konání   

10. zasedání zastupitelstva obce Podveky v úterý 4.8.2020 od 19.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu v Podvekách .  

1) Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele  zápisu a zpracovatele usnesení z 

devátého  veřejného zasedání ZO Podveky. 

2) Schválení programu. 

3) Schválení formy rozpravy, diskuse a formy hlasování návrhu na usnesení. 

4) Projednání zápisu z 9. zasedání ZO z 3.6.2020 

5) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.III/2020 

6) Projednání rozpočtového  opatřením č.IV/2020 

7) Projednání žádosti o odkoupení  části  pozemku č. 689/26 v k.ú. Podveky 

8) Projednání žádosti o odkoupení pozemku č. 711/1 a 56 v k.ú. Podveky 

9) Projednání nabídky  na záměr pronájmu části pozemku č.735 v k.ú. 

Podveky 

10) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na vedení  potrubí tlakové 

kanalizace a skupinového vodovodu. 

11) Projednání příspěvku na  projektovou dokumentaci  a vybudování 

vodovodní přípojky na veřejných pozemcích včetně vodoměrných šachet  

12) Projednání  výše  příspěvku na vybudování domovních čistíren 

trvale bydlících občanů v osadách Ježovice, Útěchvosty a Zalíbená 

13) Projednání  námitky  č.j. 457/20/OÚ 

14) Projednání petice občanů obcí Podvek, Útěchvost, Zalíbené a 

Ježovic proti záměru přenechat stavbu kanalizace a ČOV  společnosti VHS 

15) Projednání návrhů na dopravní značení v Podvekách. 



16) Seznámení s průběhem zpracování územního plánu  

17) Diskuse   

18) Závěr  

                                                                                                 Eva Mottlová v.r 

                                                                                            starostka obce Podveky 

 

 

Tato pozvánka je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění a podle nařízení 

evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) – GDPR „ General Data Protection 

Regulation“.  

Na úřední desce Obecního úřadu Podveky a na elektronické desce 

obecního úřadu Podveky http://www.podveky.cz 

 

Vyvěšeno dne:                                               razítko: 

 

Sejmuto dne:                                                  podpis: 


