Zastupitelstvo obce Smilovice

Programy r. 2018
Zápis a usnesení
1. (ustavující) zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 1.11.2018 v 16 30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a složení slibu členů zastupitelstva obce
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Program jednání
Volba uvolněné a neuvolněné funkce
Volba starosty a místostarosty obce
Zřízení výborů zastupitelstva obce
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 7¨
Zápis a usnesení
2. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 26.11.2018 v 16 30 hod.

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Ceník - vodné pro rok 2019
4. Hospodářský výsledek a kontrola – škola
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2020 – 2022, škola
6. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace – škola na rok 2019
7. Žádost o schválení změn v rejstříku škol - škola
8. Žádost o poskytnutí příspěvku – škola
9. Školská rada - škola
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce
stávajícího prameniště a vodojemu – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Přístavba budovy MŠ ve Smilovicích – Hamrozi
s.r.o.
12. Rozpočtové opatření č. 8
doplnění:
13. Bankovní úvěr pro obec
Zápis a usnesení
3. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 17.12.2018 v 16 30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy výborů obce
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2020 – 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Zastupitelstvo obce Smilovice

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ
Smilovice“ – AK plus Novostav s.r.o.
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce
stávajícího prameniště a vodojemu“ – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
8. Záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví obce
9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – „Mánesová stezka k dřevěnému
kostelíku v Gutech“
10. Dodatek ke smlouvě o nájmu č. 320 205 - Lesy ČR s.p.
11. Úvěrová smlouva - KB
12. Rozpočtové opatření č. 9
doplnění:
13. Změna v rejstříku škol, školní jídelna – výdejna, ZŠ
14. Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Smilovice
15. Program rozvoje a obnovy venkova - MMR
16. Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

