POZVÁNKA
Dne 27.6.2022 se v zasedací místnosti
obecního úřadu v 17:30 hod. uskuteční

31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JARCOVÁ
─────────────────────────────────────────────────────────
PROGRAM
─────────────────────────────────────────────────────────

1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, určení ověřovatelů
zápisu.
2) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-128019050/1.
3) Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2021.
4) Rozpočtové opatření č.1.
5) Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období 20222026.
6) Projednání Závěrečného účtu SOMV za rok 2021.
7) Zpráva Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření
s majetkem SOMV za rok 2021 a jeho finančními prostředky za rok
2021.
8) Vznik pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva
obce.
9) Projednání návrhu smlouvy o dílo s názvem „Oprava lávky pro pěší,
Jarcová – U Pizzerie“.
10)Projednání opravy ledolamů u lávky na autobus.
11)Různé: Aktuální stav místních komunikací.
Ing. Ivo Veselý
starosta obce Jarcová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.6.2022
Jméno a podpis: Ing. Ivo Veselý
Sejmuto z úřední desky dne: 27.6.2022
Jméno a podpis: Ing. Ivo Veselý
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