Obec V žnice
okr.Havlí
v Brod
582 52 V žnice 9, I O: 00268461, tel.: 569451268

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce V žnice
Obecní ú ad V žnice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní
ízení), v platném zn ní, informuje o konání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce V žnice,
svolaného starostou obce Ing. Josefem Málkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:

Obec V žnice – sál Kulturního domu ve V žnici

Doba konání:

3. 11. 2014 od 18:00

Navržený
program:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

Složení slibu leny zastupitelstva
Jmenování zapisovatele a volba ov ovatel zápisu
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) ur ení po tu místostarost
b) ur ení, které funkce budou lenové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodob uvoln ní (§ 71 zákona o obcích)
c) ur ení zp sobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
ízení finan ního a kontrolního výboru ZO
a) ur ení po tu len finan ního a kontrolního výboru
b) zm na jednacího ádu obce V žnice
c) volba p edsedy finan ního výboru
d) volba p edsedy kontrolního výboru
e) volba len finan ního výboru
f) volba len kontrolního výboru
ízení výboru ZO pro sledování postup MA 21
Rozhodnutí o odm nách za výkon funkcí neuvoln ných len zastupitelstva
len výbor
Jmenování zástupce obce V žnice v LD Polná, LD Štoky, v Mikroregionu
Polensko, ve Svazku obcí P ibyslavska.
Diskuse

V obci V žnice, dne 27. 10. 2014
....................................................
starosta obce V žnice
Vyv šeno na ú ední desce dne: 27. 10. 2014
Jméno a podpis:
Sejmuto z ú ední desky dne:
Jméno a podpis:

Josef
Málek
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