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Obecní úřad Podveky                                      V Podvekách 26.11.2020 

                                       I  n f o r m a c e  

 o konání  13.  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   

13. zasedání zastupitelstva obce Podveky v pondělí  14.12.2020 od 18.00 

hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Podvekách .  

                                        Navržený program: 

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

třináctého  veřejného zasedání ZO Podveky. 

2) Schválení programu. 

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

4) Projednání zápisu z 12. zasedání ZO z 27.10.2020 

5) Projednání OZV o místním poplatku za provoz  systému shromažďování 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

6) Projednání dodatku č.20 ke  smlouvě č.10199/2007 s firmou FCC HP,   

7) Projednání nabídky na záměr prodeje pozemku.č. 94/16, 107/4 a 107/5 

v k.ú. Podveky 

8) Projednání nabídky na pronájme pozemku č. 94/16 a 107/4 v k.ú. 

Podveky 

9) Projednání žádosti paní H.B. o doprodej části obecních pozemků č.744/11 

a 744/2 v k.ú. Podveky. 

10) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení služebnosti 

inženýrské sítě s KSÚS Středočeského kraje. 



11) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na vedení hlavního řadu 

vodovodu a tlakové kanalizace po pozemcích č. 107/3 a 107/5 v k.ú. 

Podveky 

12) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na vedení hlavního řadu 

vodovodu a kanalizace po pozemku č. 102/1 v k.ú. Podveky  

13) Projednání dohody o vytvoření společného školského obvodu 

mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Rataje nad Sázavou 

14) Projednání  žádosti o dotaci v roce 2020 na výstavbu tlakové 

kanalizace  a ČOV v Podvekách z fondů  MŽP, MZe a Středočeského kraje 

15) Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci VO v Zalíbené 

v roce 2021  z fondů Středočeského kraje a MMR   

16) Projednání žádosti na opravu hrobů vojáků zemřelých na zranění  

z I.světové války pochovaných na hřbitově v Podvekách z ministerstva 

obrany. 

17) Projednání  příspěvku na provoz Mikroregionu na rok 2021 a 

příspěvku na dopravu na rok 2021. 

18)  Seznámení s návrhem rozpočtu Mikroregionu na rok 2021 a se 

střednědobým rozpočtovým výhledem na rok 2022- 2023.  

19)  Projednání  dodatku č.1 smlouvy o dílo č.1/2017 o zpracování 

územního plánu obce Podveky  

20) Seznámení s rozpočtovým opatření č.IX/2020 

21) Projednání rozpočtového  opatřením č.X/2020. 

22) Kontrolní  výbor 

23) Finační výbor 

24) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021 

25) Projednání návrhu střednědobého rozpočtového výhledu  na rok 

2022-2025 . 

26) Projednání referenda – pověření starosty k vyhlášení referenda  

27) Seznámení se zápisem do kroniky za rok 2019 

28)  Inventarizace  zásob, hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku k 31.12.2020. Určení hlavní komise. 

29) Inventarizace zásob prodejny potravin k 31.12.2020. Určení  

dílčí komise. 

30) Seznámení s výsledkem řešení dopravního značení panem Bc. 

Jaroslavem  Neprašem.  



31)  Diskuse 

32) 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:  26.11.2019                          razítko: 

 

Sejmuto dne:                                                  podpis: 


