ÚŘAD MĚSTYSE CHOLTICE
Pardubická 78, 533 61 Choltice, IČ: 273643, tel.: 466 972 200
E-mail: podatelna@choltice.cz, www.choltice.cz
________________________________________________________________

INFORMACE
o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2017
Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse
Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1
zákona o obcích.
Termín konání:
pondělí 26. června 2017 od 18:00 hod.
Místo konání:
Choltice, Zámecká restaurace
Navržený program:
1. Zahájení
2. Informace o uskutečněných, probíhajících a plánovaných stavebních akcích
3. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Choltice za rok 2016
4. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2016
5. Přijetí kontokorentního úvěru
6. Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací od Pardubického kraje
7. Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu městyse Choltice
8. Úprava nájemného v DPS a DCHB
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
10. Prodej pozemku p.č. 765/26 v k.ú. Choltice, v Okružní ulici
11. Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p.č. 767/40 v k.ú. Choltice
12. Informace o ukončení činnosti zubní lékařky
13. Záměr umístění Centra denních služeb v areálu DPS čp. 160
14. Úprava pasportu místních komunikací
15. Záměr umístění penzionu na koupališti
16. Informace o pozemkových úpravách v k. ú. Choltice a k. ú. Ledec
17. Informace o přípravě změn územního plánu městyse Choltice
18. Příspěvek na odkup spalovny v Rybitví
19. Záležitosti obecní kroniky
20. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
21. Různé

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 6. 2017
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění dokumentu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 13. 7. 2017 od 18:00 v hostinci Na Výsluní
v Ledci.

