Obec Planá

Planá 59, 371 01 České Budějovice, okres České Budějovice
e-mail: obec@obecplana.cz

I N FO R MAC E
o konání zasedání zastupitelstva obce
Místo konání: Obecní úřad Planá, Planá č. p. 59
Den konání: 20. listopadu 2017 od 18,00 hodin
Navržený program:

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu.
Kontrola zápisu z minulých zasedání ZO.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.:CB-014330040425/001, týkající se stavby „Planá TS
Roznovky – výměna TS“ – pozemek p. č. 270/6 v k. ú. Planá.
5. Smlouva na vypracování žádosti o dotaci pro projekt cyklostezky Boršov – České
Budějovice do IROP – IPRÚ České Budějovice.
6. Aktualizace plánu investic pro rok 2018.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330040086/001, týkající se stavby „Planá
parcela 310/2 – kabel NN“- pozemek p. č. 397/1 v k. ú. Planá.
8. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 – PREVENT 99 z. ú., SK Planá, z.s.,
SDH Planá, Chyť a pusť, z. s..
9. Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení
vlády č. 318/2017, ve znění pozdějších předpisů od 1. 1. 2017.
10. Aktualizace Programu obnovy venkova – doplněk č. 1.
11. Žádost o dotaci do POV pro rok 2018.
12. Schválení doplacení úvěru od Komerční banky a.s. – dofinancování projektu „Multifunkční
dům Obce Planá – stavební vícenáklady“.
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok
2019, 2020, 2021.
14. Rozpočtová opatření na rok 2017.
15. Informace starosty, místostarosty.
- Podepsané smlouvy starostou obce (darovací smlouva, smlouva o pronájmu stavby,
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu).
- Protokol o kontrole u příjemce veřejné podpory.
16. Různé.
1.
2.
3.
4.

Ing. Tomáš Pintér
starosta obce
V Plané dne 10. listopadu 2017
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Vyvěšeno také na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

