OZNÁMENÍ
o konání 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příbram na Moravě
____________________________________________________________________________
Úřad obce Příbram na Moravě v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příbram na Moravě ve volebním období 2018 - 2022 svolaném starostou
obce v souladu s §92 odst. 1 a §103 odst. 5 zákona o obcích.
Termín konání: středa 12. červen 2019 v 18:00 hod.
Místo konání: Budova obecního úřadu – zasedací místnost
Příbram na Moravě č. 33
Navržený program:
Program jednání:
1. Zahájení, administrativní záležitosti (určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, návrh na
doplnění programu jednání, schválení předloženého resp. upraveného programu
jednání….)
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva – Kulturní, Stavební, Kontrolní, Finanční
3. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ
- Návrh na schválení hospodářského výsledku PO ZŠ Příbram na Moravě za rok 2018
- Účetní závěrka PO ZŠ Příbram na Moravě za rok 2018
- Žádost o příspěvek na dopravu
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK057887/19/ORR
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK058734/19/OKH
6. Kompostéry pro občany obcí Mikroregionu Kahan – II. etapa
- Smlouva o výpůjčce MR Kahan – obec Příbram n. M.
- Smlouva o výpůjčce obec Příbram n. M. – vlastník nemovitosti v k. ú. Příbram n. M.
7. Výběr dodavatele – topný systém v kabinách v areálu TJ Sokol
8. Tenisové kurty – záměr směny pozemku parc. č. 2341 + pozemku v jeho okolí o celkové
rozloze 262m2 za pozemky ve vlastnictví obce parc. č. 10/2 o rozloze 22m2 a parc. č. 9 o
rozloze 22m2
9. Rybník Kuchyňka
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce –
- Sdružení Rybáři Příbram
11. Návrh závěrečného účtu za rok 2018
12. Účetní závěrka za rok 2018
13. Rozpočtové opatření
14. Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod
15. Různé – areál TJ Sokol, zastřešení u KD + lavice a stoly, SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS
Brána brněnska ……další řádné zasedání 11. září 2019
16. Usnesení
17. Závěr
Zasedání zastupitelstva je veřejné
V Příbrami na Moravě 5.6.2019
Vyvěšeno : 5.6.2019
Sňato:

v. r.
………………………………….
Trtilek Rostislav
starosta

