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Informace o uzavřených smlouvách a výběrových řízeních v roce 2020 starosta

Informace o stavu stížností a petic doručených v roce 2020 tajemnice

Předkladatel

4 Informace o dotačních programech na rok 2021 starosta

Informace o neuhrazených poplatcích za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2020 místostarosta

Zpráva o činnosti Obecního úřadu za rok 2020 tajemnice

18 Zpráva Ústřední inventarizační komise k inventarizaci majetku obce za rok 2020 místostarosta

Příprava programu  13. zasedání zastupitelstva obce starosta
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Zpráva o požární bezpečnosti v obci za rok 2020 a informace o připravenosti obce na nepředvídané 

události (povodně, ekolog. havárie apod.) starosta

18 Zpráva o přípravě na realizaci investičních akcí v roce 2021 starosta

Předkladatel

1 Příprava programu 14. zasedání zastupitelstva obce starosta

22 Zpráva o bezpečnostní situaci v obci starosta
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6 Plnění rozpočtu obce za 01-03/2021, návrh na případná rozpočtová opatření starosta

Zpráva o využití nemovitostí ve vlastnictví obce místostarosta

20
Informace o využití bytového fondu obce v roce 2020, dluh na nájmu za užívání obecních bytů a 

aktuální stav žadatelů o byt.  tajemnice
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3 Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2020, závěrečný účet, audit hospodaření starosta

Informace o účasti obce v a.s. DEPOS Horní Suchá, vlastnictví jiných akcíí v portfoliu obce
deleg. zást. obce

Příprava programu 15. zasedání zastupitelstva obce starosta

17 Informace o přípravě a postupu investiční výstavby v obci za 01-05/2021 starosta

  

Předkladatel

8 Zpráva o realizaci Plánu odpadového hospodářství  obce za rok 2020 místostarosta

Předkladatel

5 Příprava návrhu investičních akcí na rok 2022 starosta
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Plnění rozpočtu obce za 01-06/2021, návrh na případná rozpočtová opatření starosta

Informace o postupu investičních akcí v obci za 01-08/2021, příprava výstavby na rok 2022 starosta

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací v obci (základní školy) starosta

Příprava programu 16.zasedání zastupitelstva obce starosta

   

Předkladatel

7 Zpráva o připravenosti obce na zimní sezonu 2021-2022 tajemnice

Informace o přípravě návrhu rozpočtu obce na rok 2022 starosta

21 Návrh plánu práce zastupitelstva, rady obce na rok 2022 místostarosta 

Předkladatel

Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 starosta

Informace o čerpání sociálního fondu za rok 2021 tajemnice 

18 Rozdělení finančních prostředků na kulturní, vzdělávací, zájmovou a sportovní činnost v roce 2022 starosta

Předkladatel

Plnění rozpočtu obce za 01-9/2021, návrh na případná rozpočtová opatření starosta

Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2022 starosta

Příprava programu 17. zasedání zastupitelstva obce starosta

16 Informace o konání kulturních a sportovních akcí v roce 2022 starosta

Stálé body programu:

1. Kontrola plnění usnesení RO

2. Diskuse

3. Různé

4. Plnění usnesení Zastupitelstva obce po jeho jednání

Zpracoval: Mgr. Jan Siostrzonek 
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