OBEC CHLUMÍN
Obecní úřad Chlumín, Chlumín čp. 44, 277 43 Chlumín, Tel.: 315 685 051
Úřední hodiny: pondělí a středa 09,00 – 12,00 hod. a 14,00 – 17,00 hod.
V Chlumíně, dne 18. 9. 2019
Č.j.: OÚCh-526/2019

INFORMACE
o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín
Pořadové číslo zasedání zastupitelstva obce Chlumín: 6/2019
Obecní úřad Chlumín v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce
Chlumín, svolaného starostou obce panem Miroslavem Priatkou v souladu s ust. § 92 odst. 1) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Chlumín, Chlumín čp. 44, 277 43 Chlumín
Doba konání: 30. 9. 2019 od 17,00 hod.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Informace starosty obce o jednání se zástupci Umělecko-průmyslového muzea ve věci využití
chlumínského zámku a přilehlých pozemků
5. Informace starosty obce o výsledku jednání s Ministerstvem kultury ČR ve věci změny využití
dotace na akci „Oprava kostela sv. Maří Magdaleny v Chlumíně“
6. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury ČR na rok 2020 na akci „GO střechy a krovů presbytáře a sanktusníku věže
kostela sv. Maří Magdaleny v Chlumíně – II. etapa“
7. Seznámení se stanoviskem DI Policie ČR k akci „Přechod pro chodce u ZŠ Chlumín“
8. Informace starosty obce o zřízení služby mobilního rozhlasu v obci
9. Informace o revitalizaci trávníku v areálu MŠ Chlumín
10. Informace starosty obce o vybudování odtoku dešťové vody před domem Chlumín čp. 72
a vybudování trativodu za křižovatkou ve směru na obec Újezdec
11. Projednání rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu obce Chlumín na rok 2019
12. Informace o plnění úkolů z předchozího jednání zastupitelstva obce Chlumín
13. Diskuse
14. Informace o přijatých USNESENÍCH
15. Závěr
Za obec Chlumín:
Miroslav Priatka, starosta obce Chlumín
v.r.
Dana Wimmerová ………………………………………..

Sejmuto z úřední desky dne:

Dana Wimmerová ……………………………………..…
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