Pozvánka – na ustavující zasedání zastupitelstva obce Loučka dne 19. 10. 2022

Obec Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina

POZVÁNKA
na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Loučka
Starostka obce Loučka, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecních zřízeních), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce
Loučka, svolaného dosavadní starostkou obce Ing. Miroslavou Novotnou v souladu s § 91
odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Loučka – zasedací místnost obecního úřadu
Doba konání: 19. 10. 2022 v 18.00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
5. Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni
(§71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) volba předsedy finančního výboru
b) volba předsedy kontrolního výrobu
7. Zřízení sportovní, kulturní a sociální komise
a) volba předsedy sportovní komise
b) volba předsedy kulturní komise
c) volby předsedy sociální komise
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o
obcích) – neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta, neuvolněný člen zastupitelstva
a o odměnách předsedů výborů zastupitelstva, předsedu sociální komise, kulturní komise
a sportovní komise.
9. Rozpočtové opatření
10. Zástupce pro Vodovod Pomoraví
11. Zástupce pro MAS Region Haná
12. Zástupce pro Mikroregion Litovelsko
13. Pověření starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření
obec.loucka@volny.cz/ www.obec-loucka.cz/tel. 585 349 290

Pozvánka – na ustavující zasedání zastupitelstva obce Loučka dne 19. 10. 2022
14. Vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce Loučka v roce 2022
15. Podpisové vzory u bankovních účtů
16. Pověření starostky obce k účasti na elektronické dražbě nemovitosti dle dražební vyhlášky
17. Různé
18. Závěr

V Loučce dne 11. 10. 2022

Ing. Miroslava Novotná
dosavadní starostka obce Loučka
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Podle ust. § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) ve znění pozdějších
změn a doplňků, jsou zasedání zastupitelstva veřejná.
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