
Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 15. 02. 2019 

 

Jméno a podpis:  Radka Trňáková   ................................................ 

 

1. Sejmuto z úřední desky dne: ....................... 2019 

 

Jméno a podpis ................................................................................ 

OÚ/135/2019                                             

      

Obecní úřad Staré Město informuje, 

v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění o konání                              
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

OBCE STARÉ MĚSTO 
 

Dne: 27. 02. 2019 

V 16. 30 hod. Zasedací místnost na Obecním úřadě ve Starém Městě 
 

Program : 
 

Zahájení 

Složení slibu člena zastupitelstva obce a podepsání slibu                                                 

1. ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI  
➢ Rozpočtové změny obce č. 11, 12, 13, 14 za rok 2018                                      
➢ Rozhodnutí  o přiděl. veř. Zakázky - Výběr zhotovitele  zadávacích  řízení      
➢ Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky – čištění fasády bytového domu č.p. 505   
➢ Zrušení  pracovního místa pro nadbytečnost - Obecní úřad Staré Město       
➢ Změna územního plánu obce Staré Město číslo 1.                                                
➢ Sdělení výsledku šetření podnětu na zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy – 

Územního plánu Staré Město   
➢ Rozvojový stategický  dokument obce Staré Město na období let  2019 - 2024  

2. SMLOUVY  
➢ Příkazní smlouva – výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Pergola Sportovní centrum 

Staré Město“                                                                                    
➢ Příkazní smlouva – výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Výstavba kolumbária na 

hřbitově Staré Město včetně zpevněných ploch“                                             
➢ Příkazní smlouva – výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Výstavba kanalizace ulice 

Lazecká a Pod Hůrkama Staré Město“                                                              
➢ Příkazní smlouva – výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Zajištění svozu BIO odpadu 

v obci Staré Město“                                                                            
➢ Smlouva o dílo-Čištění fasády bytového domu č.p. 505 Staré Město             
➢ Smlouva o  zřízení věcného břemene - služebnosti  - par. č.  7013/3             
➢ Smlouva o  zřízení věcného břemene - služebnosti  p.č. 6858/2 a 6860/2                                                                                                                                      

 

Závěr                    

 

„otisk úředního razítka“ 
 

 

 

Mgr. Jiří Roško 

                           starosta obce 

 

Zasedání je podle § 93 odst. 2 uvedeného zákona veřejné. 


