Obec Chyjice, Obecní úřad Chyjice, Chyjice 54, 506 01 Jičín

INFORMACE
o konání 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chyjice
Obecní úřad Chyjice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení),
v
platném
znění
(dále
jen
„zákon“),
informuje
o
konání
2. veřejného zasedání zastupitelstva, svolaného starostkou obce Bc. Romanou Medveďovou
v souladu s § 92 odst. 1 zákona.

místo konání:

obec Chyjice, č. p. 54 – místnost obecního úřadu

doba konání:

2. listopadu 2022 od 17 hodin

navržený program:
1) Zahájení, navržení a schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele;
schválení programu jednání zastupitelstva obce (dále „ZO“),
popř. doplnění/vypuštění bodu programu jednání ZO
2) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
a odměnách členů výborů ZO, kteří nejsou členy ZO
3) Odchodné pro bývalého starostu a bývalého místostarostu (§ 77 zákona)
4) Směrnice obce Chyjice upravující zásady a postupy obce při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
5) Směrnice obce pro zabezpečení plnění povinností vyplývajících ze zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
6) Aktualizace stavu odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole výkonu
samostatné působnosti obce Chyjice ze strany Ministerstva vnitra ČR ze dne
21. června 2022 a stanovení termínu dokončení nápravných opatření
7) Změna úředních hodin obce Chyjice
8) Nákup licence Microsoft Office pro obecní notebook Lenovo V510
9) Seznam akcí pořádaných v roce 2023 u příležitosti oslav 700. výročí první
písemné zmínky o obci Chyjice
10) Mikulášská nadílka, návrh a schválení ceny balíčků.
11) Schválení hudebního sboru na vánoční koncert.
12) Projednání žádosti o odkup pozemku parc. č. 754/1 v katastr. Území
Chyjice
13) Diskuse, různé – úspory elektrické energie (osvětlení kostela, změna
časového rozpětí večerního osvětlení obce)
14) Závěr

Bc. Romana Medveďová

Chyjice, 25. října 2022

starostka obce Chyjice

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………………………… Elektronicky: ……………………………………..
Sejmuto z úřední desky dne: …………………………………….. Elektronicky: ……………………………………..

