
 

INFORMACE 
o konání 1. zasedání  

 Zastupitelstva městyse Kolinec 
 

Úřad městyse Kolinec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích / obecní zřízení/, v 
platném znění, informuje o konání 1. zasedání  Zastupitelstva městyse Kolinec, svolaného  starostou městyse 
Mgr. Pavlem Princem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. 
 
Místo konání .:   hasičská zbrojnice v Jindřichoviích 
Doba konání :    středa 14.prosince  2022  v 19.00 hodin 
 
Program jednání : 
 1/      Určení ověřovatelů zápisu / § 95 odst.1 zákona o obcích/ a zapisovatele 
           volba návrhové komise 
 2/       Kontrola usnesení z Ustavujícího zasedání zastupitelstva 
 3/       Zpráva o činnosti rady  
 4 /      Dodatek č.1 ke smlouvě č. 1703/B2/2022 o poskytnutí finančních  
           prostředků   z rozpočtu SFDI na rok 2022 
 5/       Návrh rozpočtu městyse Kolinec na rok 2023, změna rozpočtu 8/2022  
 6/       Rozpočet ZŠ a MŠ Kolinec p.o.na rok 2023,  Výroční zpráva školy  
           za školní rok  2021/2022, Nadační dar z nadace O2  
 7/       Rozpočet DSO Ostružná na rok 2023 
 8/       Stanovení cen vodného a stočného na rok 2023, Plán financování vodovodů 
           a kanalizací městyse Kolinec, Plán investic 
           Dodatek č.25 ke smlouvě o provozování vodovodní  infrastruktury na rok 2023 
 9/       Stanovení ceny za svoz komunálního odpadu 
 10/     Dotace z rozpočtu městyse Kolinec   
 11/     Úprava odměn neuvolněných členů zastupitelstva  
 12/     Obecně závazná vyhláška městyse č. 4/2022 o pohybu psů a jiného zvířectva  
           na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku      
 13/     Záměry s nemovitostmi 
   
Prodej : část p.p.č. 304/1 k.ú. Bernartice u Boříkov, část p.p.č. 192/1 a část p.p.č. 340/3 v k.ú. Střítež u Malonic, 
části p.p.č. 50/1, 50/2, 53/5, 675/2, st 50 v k.ú. Malonice, 
Koupě : p.p.č. 761, 762, 50/9 v k.ú. Malonice, 442/3 v k.ú. Brod 
Smlouva o zřízení služebnosti (věcná břemena): na p.p.č. 184 v k.ú. Hradiště u Boříkov   
 
     

 
V  Kolinci, dne   6. prosince  2022 

 

                                                                                                                                                      Mgr. Pavel Princ 

 starosta městyse Kolinec 

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Jméno a podpis: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Jméno a podpis: 
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