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Obecní úřad Podveky                                      V Podvekách 19.3.2021 

                                       I  n f o r m a c e  

 o konání  14.  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   

14. zasedání zastupitelstva obce Podveky v úterý  30.3.2021 od 18.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu v Podvekách .  

                                                   Navržený program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu a zpracovatele  usnesení 

z čtrnáctého veřejného zasedání ZO Podveky. 

2) Schválení programu. 

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

4) Projednání zápisu z 13. zasedání ZO z 14.12.2020 

5) Seznámení s rozpočtovým opatřením  č.XI/2020 

6) Seznámení s inventarizací zásob, hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku k 31.12.2020 

7) Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č.106/99 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

8) Zpráva o činnosti JSDH za rok 2020 

9) Projednání dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 1/2017 Územní plán  Podveky 

10) Projednání  -  Opatření   obecné   povahy  -   Územního  plánu  

Podvekya  Veřejné vyhlášky -  Oznámení o vydání územního plánu 

Podveky. 

11) Projednání vnitřní směrnice  č.1/2021 o prodeji a stanovení ceny 

pozemků ve vlastnictví obce Podveky. 

12) Projednání žádosti o dotaci  z Fondu obnovy venkova 

Středočeského kraje na nové dopravní  značení v obci Podveky. 

13) Projednání žádost o dotaci  z Fondu obnovy venkova 

Středočeského kraje na opravu pomníku padlých a výsadbu  stromů. 



14) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.I/2021 

15) Projednání  rozpočtového opatření č.II/2021 

16) Projednání smlouvy o veřejnoprávní smlouvě budoucí o poskytnutí 

dotace na vypracování projektové dokumentace - Vodovodní přípojky 

skupinový vodovod Kácov- Zbizuby- Podveky- Rataje nad Sázavou. 

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:  19.3.2021                            razítko: 

 

Sejmuto dne:                                                  podpis: 


