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

POZVÁNKA
NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ve čtvrtek 19. prosince 2019
OD 19.30 HOD. V MÍSTNÍ RESTAURACI
1/ Schválení programu zasedání
2/ Kontrola plnění předchozích usnesení
3/ Schválení Rozpočtu na rok 2020 a
4/ Střednědobý rozpočtový výhled 2021 - 2022
5/ Schválení plánu odpisů na rok 2020 – Obce Nemojov + MŠ a ZŠ Nemojov
6/ Projednání výsledků kontroly hospodaření školy v roce 2019
7/ Schválení Příspěvku na provoz příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ Nemojov) na rok 2020
8/ Stanovení vodného a stočného pro rok 2020
9/ Schválení záměru podat žádost o finanční dotaci z dotační oblasti „Program obnovy
venkova 2020“ vypsanou Královéhradeckým krajem na výstavu o obnovu veřejného
osvětlení – 2. etapa.
10/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
12/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
obce Nemojov č. 2/1998 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
13/ 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.
14/ Schválení dodatku ke smlouvě č. 952484 ze dne 25.07.2008 o zajištění sběru a svozu
využitelných složek směsného komunálního odpadu uzavřené mezi Obcí Nemojov a firmou
Marius Pedersen a.s.

15/ Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování tříděných komunálních odpadů ze dne 31.03.2016 uzavřené mezi Obcí
Nemojov a firmou Granplast s. r. o.
16/ Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje ze dne
28.06.2019 uzavřené mezi Obcí Nemojov a firmou Libor Černohlávek.
17/ Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání a dohody o
spolupráci při provozu prostor sloužících pro podnikání. Prodejna potravin v domě č. p. 173
Starobucké Debrné.
18/ Poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů pro Městská knihovna
s regionálními funkcemi Trutnov (3000 Kč).
19/ Schválení darovací smlouvy a poskytnutí finančního daru ve výši 4000 Kč Oblastní charitě
Červený Kostelec.
20/ Poskytnutí finančního příspěvku na krytí provozních nákladů pečovatelské služby
Diakonie za rok 2019 ve výši 7 000 Kč.
21/ Schválení pracovně právního vztahu, dohody o provedení práce zastupitele Josefa Nypla
v roce 2020 jakožto zastupujícího úředníka pošty Partner Nemojov.
22/ Schválení pokračování pracovně právního vztahu, dohody o provedení práce zastupitele
Josefa Liperta v roce 2020 – odečty vodoměrů.
22/ Různá oznámení
24/ Diskuse
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