POZVÁNKA
na 19. 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

sobotu 17. září 2022 od 19:00 hodin
v Mysliveckém sále Špejcharu čp. 29 ve Hlincích s tímto programem jednání:
Program jednání:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)

Zahájení
Kontrola usnesení
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).
Projednání plnění rozpočtu obce za rok 2022 a rozpočtového opatření č. 4/2022
Zpráva kontrolního, finančního a stavebního výboru
Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014118/VB/01,
se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Projednání uzavření kupní smlouvy na pozemek p.p.č. 951 v k.ú. Hlince s ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
Projednání uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na „Vrtanou studnu na ppč.
77/62“ č. 1/2022 na I. fázi prací
Projednání uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů při využívání služby Hostovaná
elektronická spisová služba AthenA č. 6/2022 s Plzeňským krajem
Projednání uzavření Smlouvy o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví
obcí pro systém DTM PK č. 7/2022 s Plzeňským krajem
Projednání uzavření Smlouvy o balíčku Profi účet č. 8/2022 s Komerční bankou, a.s.
Projednání vydání Obecně závazné vyhlášky obce Hlince, kterou se zrušuje OZV č. 1/2013
o zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, ochrany životního prostředí, veřejné zeleně
i v zástavbě na území obce Hlince
Vydání Územního plánu Hlince
Ostatní:
➢ informace starosty obce o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví
obcí,
➢ informace starosty obce o účelových veřejně přístupných komunikacích,
➢ informace starosty obce o kontrolách technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva (revize kotlů),
➢ projednání postupu stavebních a údržbových prací plánovaných k realizaci v roce 2022
s výhledem do roku 2025.
Diskuse (informace o kulturních, společenských a sportovních akcích obce Hlince aj.)
Závěr

Ve Hlincích dne 9. září 2022
Vyvěšeno:

09.09.2022

Sejmuto:

17.09.2022

Zveřejněno též na internetových stránkách obce Hlince

Ing. Petr Jirásek, starosta obce

