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starosta obce Nenkovice
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Nově zvoleným členůmzastupitelstva obce Nenkovice
Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce lYenkovice

-

POZVÁNKA

Na základě ustanovení § 91 odst. I zákonač,I28l2000Sb ., o obcích (obecní zřizeni), v platném
znění, svolávám ustavuj í cí.zasedání nově zvoleného Zastupitel stva obce Nenkovice.

Místo konání: Obec Nenkovice - zasedací místnost obecního úřadu , Nenkovice ě.p.37
Dobakonání: čtlrtek 20.10. 2022v 1Shodin
Navržený program :
1) Určeníověřovatele zápisu a zapisovatele
2) Složeníslibu
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
a) urěení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5) Zíizent finančníhoa kontrolního v,ýboru
a) určenípoětu členůfinančníhoa kontrolního výboru
b) volbapředsedy finančníhowýboru
c) volba předsedy kontrolního rnýboru
d) volba členůfinančníhornýboru
e) volba členůkontrolního výboru
d) složeníkulturní kmise
6) Diskuse
Před schválením programu složíčlenovézastupitelstva obce slib
Zasedéni zastupitelstva j e veřejnosti přístupné.

ZáIešáů< Petr

-

dosavadní starosta

Nově zvolení zastupitelé
rozdělovník : Ing. Seďa, Ing. Kostrhounová, Ing. Robek, pí. Koblihová, pí. Koutníková, p. Gric
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PoZVÁNKA
Podle § 92 odst. I zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve zí7ěrrí pozdějšíchpředpisů, svoIávám členy zastupitelstva na I. zasedání zastupitelstva obce Nenkovice
Toto zasedání se uskutečníve čtvrtek 20.I0.2022 v 19:00 hodin
v zasedací síni Obecnflro úřadu v Nenkovicích po ustavujícímzastupitelstvu.

PRoGRAM
I. Zahájení, technický bpd, schválepí programu a ověřovatelů zápisu
2.

Kontrola

zátpisu, bodů a úkolůz předešlého jednání

3. Plán rozvoje obce na období 2022-2026

4. Stanovení odměn neuvolněným členůmzastupitelstva na celé volební období 2022-

2026
5. Schválení pravomocí

k

provádénírozpočtovýchopatření starostou obce na celé

volební období 2022-2026

8. Náwhy členůzastupitelsťva

9. Různé- investičníakce v obci
I0. Závěr
Zaseďáníj e veřej no sti přístupné.

Na setkání s vámi se těší
zálešákpetr, starosta

