Starosta obce Staré Křečany
407 61 Staré Křečany čp. 38, tel. 412 336291

okres Děčín
starosta.krecany@volny.cz

_______________________________________________________________________________________

Staré Křečany , dne 25. října 2018

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce STARÉ KŘEČANY
Obecní úřad Staré Křečany v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání

ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Staré Křečany
svolané dosavadním starostou obce Františkem Moravcem v souladu s § 91. odst. 1 zákona o
obcích.
Místo konání:
Staré Křečany - prostory Polyfunkční dům Staré Křečany
Doba konání:

1. listopadu 2018 od 17.00 hod.

Navržený program: 1)

Zpráva o průběhu voleb do zastupitelstva obce Staré Křečany,
představení zvolených zastupitelů obce, náhradníků na
uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce Staré Křečany

2)

Slib zastupitelů ( podpis slibu zastupitelů)

3)

Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele

4) Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Staré Křečany
pro volební období 2018 – 2022
5) Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
6) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění ( § 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty obce
e) volba místostarosty
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva ( § 72 zákona o obcích )
9) Zvolení zástupců zřizovatele do školské rady na volební
období ( 2018 – 2022)
a) určení počtu členů školské rady za zřizovatele
b) volba členů školské rady za zřizovatele
10) Volba členů
a) stavební komise
b) výběrové komise
11) Diskuse
12)
Uveřejněno - vyvěšeno dne :
Vyvěsil:
Sejmuto dne :
Sejmul:

Závěr
František Moravec
starosta obce

