OBECNÍ ÚŘAD MÍŘKOV
Mířkov 77, 346 01 Horšovský Týn
tel.: +420 379 493 152

e-mail: oumirkov@tiscali.cz

datová schránka: kxma8d6

SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍŘKOV
STAROSTKA OBCE MÍŘKOV
SVOLÁVÁ ČLENY ZASTUPITELSTVA
NA ČTVRTEK 25. 6. 2020 OD 18,00 HOD.
K VEŘEJNÉMU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Navržený program jednání:
1. Zahájení zasedání ZO
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
5. Provozní záležitosti:
a) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – Antonín Lehner,
b) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – Západočeské konzumní družstvo
Sušice,
c) návrh smlouvy o dílo na opravu svislé hydroizolace bytového domu v Mířkově č. p. 55 a 57 Zdeněk Janoušek,
d) prodej části pozemku parc. č. 1169, uvedené v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku jako
pozemek parc. č. 1169 díl „a“ v k.ú. Mířkov, o rozloze 24 m2,
e) žádost o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví obce do majetku Plzeňského kraje,
f) zařazení území obce do územní působnosti MAS Český les, z.s. na programové období 2021 –
2027,
g) žádost o schválení provozu předškolního vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 2020,
h) cenová nabídka a smlouva o dílo na dodávku a montáž svislého dopravního značení,
i) vyúčtování provozování vodovodu a ČOV v obci Mířkov za rok 2019,
j) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Mířkov za rok 2019,
k) závěrečný účet Obce Mířkov za rok 2019,
l) roční účetní závěrka Obce Mířkov sestavená ke dni 31. 12. 2019,
m) úprava rozpočtu Obce Mířkov – RO č. 1/20,
n) řešení námitky zastupitelky Obce Mířkov na řádné plnění funkce člena zastupitelstva a projednání
způsobu vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva.
6. Závěr
V Mířkově 16. 6. 2020
Miloslava Bílková
starostka Obce Mířkov, v. r.

Vyvěšeno dne: 16. 6. 2020

Sejmuto dne: 25. 6. 2020
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