OBEC NÍ ÚŘAD NEM OJOV
Dolní Nemojov 13, 544 61 N E M O J O V

POZVÁNKA
NA 2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

v pátek 21. prosince 2018
OD 19.00 HOD. V MÍSTNÍ RESTAURACI
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1/ Schválení programu zasedání
2/ Kontrola plnění předchozích usnesení
3/ Výsledek kontroly hospodaření školy
4/ Příspěvek na provoz školy v roce 2019
5/ Plán odpisů na rok 2019
6/ Vodné a stočné na rok 2019
5/ Rozpočet obce na rok 2019 a střednědobý výhled do roku 2021
8/ Vyhlášení výběrového řízení na nového nájemce prodejny v domě č. p. 173 Starobucké
Debrné, uvolněné stávajícím nájemcem KATKA a spol. pekařství s. r. o. výpovědí nájemní
smlouvy k 31.12.2018.
9/ Schválení směrnice č. 1/2018 pro práci s osobními údaji.
10/ Schválení plánu rozvoje sportu na období 2018 - 2025
11/ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby „rekonstrukce NN 1. etapa“ s ČEZ Distribuce.
12/ Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů
uzavřené dne 21.12.2015 uzavřené mezi Obcí Nemojov a Technickými službami města Dvora
Králové n. L.
13/ Poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů pro Městská knihovna
s regionálními funkcemi Trutnov (3000 Kč).
14/ Schválení darovací smlouvy a poskytnutí finančního daru ve výši 4000 Kč Oblastní charitě
Červený Kostelec.

15/ Poskytnutí finančního příspěvku na krytí provozních nákladů pečovatelské služby
Diakonie za rok 2018 ve výši 7 000 Kč.
16/ Projednání písemně podané informace o aktivitách ZŠ v Bílé Třemešné a současně
žádosti o finanční příspěvek.
17/ Poskytnutí finančního příspěvku na poskytování preventivní sociální služby raná péče
v roce 2019.
18/ Schválení smlouvy o reklamě a propagaci mezi Obcí Nemojov a Sokolem Vítězná, z. s.
19/ Projednání žádosti o odpuštění části platby za odběr pitné vody paní Hany Španielové
z důvodu nenadálé poruchy na zařízení v domě č. p. 106 Dolní Nemojov.
20/ Projednání žádosti Jaroslava Schejbal o odpuštění platby za sběr a likvidaci směsného
komunálního odpadu za rok 2016 vážícího se k rekreační chatě č. e. 128.
21/ Schválení pracovně právního vztahu, dohody o provedení práce zastupitele Josefa Nypla
v roce 2019 jakožto zastupujícího úředníka pošty Partner Nemojov.
22/ Schválení pokračování pracovně právního vztahu, dohody o provedení práce zastupitele
Josefa Liperta v roce 2019 – odečty vodoměrů. Odměna 80 Kč/hodinu.
23/ Volba členů finančního výboru.
24/ Na vědomí – GDPR základní pravidla.
25/ Diskuse
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