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 6. 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 25. září 2017 od 18:00 hod.
Místo konání:
Choltice, Zámecká restaurace
Navržený program:
1. Zahájení
2. Informace o uskutečněných, probíhajících a plánovaných stavebních akcích
3. Žádosti nájemníků o slevu z nájmu u bytů v DCHB čp. 260
4. Rozpočtové opatření č. 7/2017
5. Přijetí kontokorentního úvěru
6. Funkční období ředitelek škol
7. Školské obvody pro ZŠ a MŠ Choltice
8. Školská rada ZŠ Choltice
9. Koupě pozemku p.č. 46/1 a 48/4 v k.ú. Choltice
10. Koupě části pozemku p.č. 1665 v k.ú. Choltice
11. Koupě pozemků p.č. 629/20 a 629/21, oboje v k.ú. Choltice
12. Pronájem pozemku p.č. 247/28 v k.ú. Choltice
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2016212, Choltice, Okružní, 763/5 – knn – M. Čermák
14. SOP a.s. dodatek č. 2/2017 ke smlouvě o odvozu odpadu
15. Informace o pozemkových úpravách v k.ú. Choltice a k.ú. Ledec a úprava plánu
společných zařízení
16. Informace o průběhu nového mapování intravilánu Choltic
17. Příprava projektu rekonstrukce přechodů pro chodce
18. Dětské hřiště – záměr vybudování nového herního prostoru
19. Informace o přípravě změn územního plánu městyse Choltice
20. Informace o přípravě voleb do poslanecké sněmovny
21. Mobilní rozhlas – nový způsob informování občanů o dění v městysi
22. Informace o hledání nového stomatologa
23. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
24. Různé

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 9. 2017
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění dokumentu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

