POZVÁNKA
na zasedání kontrolního, finančního a stavebního výboru obce Hlince, které je svoláno na

pátek 20. května 2022 od 18:30 hodin
v Mysliveckém sále Špejcharu čp. 29 s tímto programem jednání:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Provedení vlastní kontroly
Sepsání a podepsání zápisu z kontroly
Závěr

Kontrolní výbor: předseda – Luboš Helebrant

členové – Věra Šťastná a Jiří Trnka

Finanční výbor:

předsedkyně – Jaroslava Hošová

členové – Jaroslav Helebrant a Irena Spišáková

Stavební výbor:

předseda – Miloslav Helebrant

členové – Miroslav Přibyl a Jana Helebrantová

Účast všech členů výborů je nutná!!!
Ve Hlincích dne 12. května 2022

Ing. Petr Jirásek, starosta obce

POZVÁNKA
na 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlince, které je v souladu s ust. § 92, odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svoláno na

pátek 20. května 2022 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Hlince č. p. 44 s tímto programem jednání:
Program jednání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Projednání za přítomnosti krizových orgánů obce Hlince, kterými jsou členové Havarijní a povodňové komise
a členové Zastupitelstva obce Hlince
➢ aktuální vývoj a opatření, platná z důvodu krizové situace na Ukrajině napadené Ruskem
➢ aktuální vývoj a opatření, platná z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru,
označovaného jako SARS CoV-2 (Covid-19)
4) Projednání plnění rozpočtu obce za rok 2022 a rozpočtového opatření č. 2/2022
5) Zpráva kontrolního, finančního a stavebního výboru
6) Projednání informace o volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022 a stanovení počtu členů Zastupitelstva obce
Hlince pro volební období 2022 – 2026
7) Projednání přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021, Sb., o kompenzačním bonusu
pro rok 2022
8) Projednání uzavření Smlouvy o poskytování produktu č. 5/2022 na roční provoz webových stránek obce
9) Projednání uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ z mobiliárního fondu
hradu a zámku Horšovský Týn do kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců
10) Projednání návrhu Územního plánu Hlince ve stavu rozpracovanosti
11) Ostatní:
➢ informace starosty obce o účelové veřejně přístupných komunikacích,
➢ informace starosty obce o termínu provedení kontroly a čištění spalinových cest (komínů),
➢ informace starosty obce o kontrolách technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva (revize kotlů),
➢ informace starosty obce o termínu svozu velkoobjemového odpadu v roce 2022,
➢ projednání postupu stavebních a údržbových prací plánovaných k realizaci v roce 2022 s výhledem do roku
2025.
12) Diskuse (informace o kulturních, společenských a sportovních akcích obce Hlince aj.)
13) Závěr

Ve Hlincích dne 12. května 2022

Ing. Petr Jirásek, starosta obce

