I N F O R M A C E - OZNÁMENÍ
o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Tasovice, volební období 2018 - 2022
Obecní úřad Tasovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), v platném zněni,
informuje o konáni ustavujícího zasedáni Zastupitelstva obce Tasovice, svolaného dosavadním starostou obce panem
Josefem Sabáčkem , v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Tasovice – zasedací místnost obecního úřadu, Tasovice č. p. 67
Doba konání: středa 31.10.2018 od 17:00 hod.
KAŽDÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JE VEŘEJNÉ
Navržený program:
1. Zahájení, předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4. Schválení programu
5. 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
e) volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru, majetkové a zemědělské komise a kulturní komise
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy a členů finančního výboru
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru
d) volba předsedy a členů majetkové a zemědělské komise
e) volba předsedy a členů kulturní komise
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
8. Jednací řád Zastupitelstva obce Tasovice
9. Žádost o převod vlastnického práva k vodo., kanal. a plynovodní přípojce k poz,p.č.1564/10
10. Martinské hody 9.11. – 11.11. 2018
11. Setkání starobních důchodců v pátek 23.11.2018 se zastupiteli obce
12. Přidělení volebních obvodů členům zastupitelstva obce
13. Stanovení oddávajících, stanovení doby a místa konání svatebních obřadů v obci Tasovice
14. Volba zástupců obce ve výboru Svazku obcí Tasovice a Hodonice
15. Diskuse
16. Závěr
V obci Tasovice, dne 23.10.2018
………………………………….
Josef Sabáček
dosavadní starosta obce Tasovice
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
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