PoZYANKA

dne
na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Klášter HradiŠtě nad Jizerouo která se koná
18. 5. 2020 od 17.00 hodin na veřejném prostranství před budovou obecního Úřadu,
Klášter Hradiště nad Jizerou č.p. 2, parc. č. 609/S kú KláŠter HradiŠtě nad Jizerou.
Usnesenímč.388zedne 6.4.20201511202ÓSb.rozhodlavládaopřijetíkrizovéhoopatřenívesmyslu§5
(krizoqf zákon), ve znění
písm. b) zákona ě.24Ol20O0Sb., o krizovém řizeni a o změně některych zákonŮ

nouzového Stavu
pozdějšich předpisů. Tímto opatřením bylo s účinnostíod 7 .4,2020 od 0:00 po dobu trvání
TYto
PodmínkY budou
utoz.no konat;óanarri zastupitelstva obóe v souladu s podmínkami krizového zákona.
a bude
splněny pořádáním jednání ve venkovním prostoru se zajištěním přísluŠnýchodstuPŮ Přítomných
umožněna přítomnost veřej nosti,
V případě, že v den konání veřejné schůze bude nouzový stav zruŠen a nebudou Přijata jiná oPatřenÍ,
místnosti obecního
bránící sdružováníosob, bude sďveřejná schůze zastupitelstva obce konat v zasedací

úřadu č.p.2.
Obdrží:

-

členovézastupitelstva obce el. poštou.
usnášeníschopnost, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

NÁVRH PROGRAMU:

1. projednání návrhu na vydání změny ě, 2 Územního plánu KláŠter HradiŠtě nad

2.
3.
4.
5.

Jizerou.
projednání návrhu na mimořádnou odměnu pro místostarostu obce zazjiŠtěníČinnosti
obce v době Nouzového stavu, projednání návrhu na mimořádnou odměnu Pro
starostu a místostarostu obce za zajištěnímimořádných záIeŽiíostí v oblasti

opatrovnictví
Schválení závěrečného účtuobce za rok 2019
Schválení účetnízávěrky obce a účetnízávérky příspěvkové organizace
projednání převodu névymahatelných pohledávek za období 2014

*

2016 do

,,podrozvahy"
6. projednání ňospodářského výsledku spol. SKLÁDKA KLASTER s.r.o. za rok 20l9,
úprava nájemného
7. Rozpočtovéopatření ě.4l2O20, rozpočtovéopatření 512020
8. Proiednání žádosti o přidělení bytu
9. Informace o situaci na trhu s tříděným odpadem
10. Informace o zahájených investičníchakcích a opravách
soutěže ,,Oprava koupaliŠtě"
1 1. Informace o probihuji.i.t,, výběrových Ťizenich, zrušení
l2. Projednání žádosti o odstranění porostu na pozemku parc. č,28812
l
13. projednání návrhu na odkoupení části pozemku parc. č. 34213 od P. Richtera P.
Navrátila do majetku obce
14. Projednání žádosti p. Berana o pronájem pozemku pro skladování dřeva
15. RůŽné,poděkování za spolupráci v období nouzového stavu,, qýsadba stromŮ
v lokalitě ,,u dubů", projednání návrhu na úpravu křižovatky u ou
16. Diskuze, záyěr

Jiří Navrátilo starosta

Klášter Hradiště nad Jizerou 28, 4.2020
zveřejněno způsobem, umožňujícímdálkový přístup a na úřední desce.

