
Obec    Podveky 

Podveky čp.54,  285 06 Sázava     

IČO 00498572, DIČ CZ00498572 

Telefon 327324362, Mobil: 724188647, ID datové schránky wp9bi9k 

E-podat: podatelna@podveky.cz,  E-mail: obec@podveky.cz,  Web.: www.podveky.cz 

Obecní úřad Podveky                                      V Podvekách 1.6.2021 

                                       I  n f o r m a c e  

 o konání  16.  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   

16. zasedání zastupitelstva obce Podveky v úterý  15.6.2021 od 19.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu v Podvekách .  

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

šestnáctého  veřejného zasedání ZO Podveky. 

2) Schválení programu. 

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

4) Projednání zápisu z 15. zasedání ZO z 15.4.2021 

5) Kontrolní  výbor 

6) Seznámení s návrhem závěrečného účtu Mikroregionu  za rok 2020 

7) Finanční výbor 

8) Projednání účetní závěrky za rok 2020 

9) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2020 

10) Projednání smlouvy o pronájmu hřbitova v Podvekách 

s Římskokatolickou církví 

11) Seznámení s výsledky místního referenda konaného 14.5.2021 

12) Projednání smlouvy o převodu investorství stavby tlakové 

kanalizace   a ČOV v Podvekách na VHS Vrchlice – Maleč a.s. 

13) Zadání zpracování projektové dokumentace na napojení osad 

Ježovice, Útěchvosty a Zalíbené na ČOV v Podvekách. 

14) Projednání smlouvy s Ministerstvem životního prostředí na 

prováděcí projekt  tlakové kanalizace a ČOV v Podvekách 



15) Zadání zpracování projektové dokumentace na VO v Zalíbené a 

požádání o dotaci na podzim  z Ministerstva průmyslu a obchodu a 

Středočeského kraje na rok 2022 

16) Projednání příspěvku  na školku 

17) Projednání rozpočtového opatření  IV/2021  

18) Zrušení  vyhlášky ÚP 1/2002 

19) Seznámení s výsledkem výběrového řízení na zpracování 

projektových prací vodovodních přípojek. 

20) Diskuse   

21) 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 
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