Obec Býšť
Naše značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

848/VI/2020
Miloslava Vízková
466989234
2020-12-04

Všem zastupitelům obce Býšť

POZVÁNKA
Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění
pozdějších předpisů, svolávám zasedání zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 14. prosince 2020 od 19:00 hodin
v Kulturním domě v Býšti
Program:
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Zpráva kontrolního a finančního výboru
3. Předkupní právo obce podílového spoluvlastnictví
4. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Veliny – převedení pozemku v podílovém
spoluvlastnictví
5. Záměr prodej pozemku p. č. 1303 v k. ú. Býšť
6. Projednání žádostí ZŠ Býšť o schválení:
a)
Čerpání z rezervního a investičního fondu ZŠ Býšť
b)
Ponechání odpisů za rok 2020
c)
Přijetí finanční dar a jeho čerpání z rezervního fondu
d)
Odpisový plán na rok 2021
e)
Ponechání finančních prostředků z rozpočtu v kapitole „OON“ a změna jejich využití
f)
Rozpočet ZŠ na rok 2021
7. Projednání žádosti MŠ Býšť o schválení:
a)
Ponechání odpisů MŠ Býšť za rok 2020 a odpisového plánu na rok 2021
b)
Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Býšť v roce 2020
c)
Rozpočet MŠ na rok 2021
8. Pověření Rady obce Býšť ke schvalování finančních toků příspěvkových organizací obce (ZŠ
a MŠ Býšť)
9. Plán rozvoje obce Býšť pro období 2020 až 2023 – aktualizace a doplnění Rekonstrukce
sportovního hřiště Hrachoviště.
10. Rozpočtové opatření č. IV /2020 (IV. změna rozpočtu 2020)
11. Rozpočet obce Býšť pro rok 2021 včetně rozpočtů fondů obce
12. Odpisový plán obce Býšť pro rok 2021
13. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
15. Diskuze
Účast všech členů zastupitelstva je povinná.

Romana Petříková, v. r.
starostka obce
Pozn.: Podklady byly zaslány emailem dne 27. 11. 2020
Vypraveno e-mailem 4. 12. 2020
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