
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:                             Sejmuto z úřední desky dne: 
Jméno a podpis:                                                       Jméno a podpis: 
 

Obec Pazderna 

Starosta obce Pazderna 

 

 
I N F O R M A C E 

o konání 2. zasedání  Zastupitelstva obce Pazderna 
 

Obecní úřad Pazderna v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Pazderna, svolaného starostou obce Bc. Janem Šeděnkou  v souladu 
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.  
 

Místo konání: 
 

Obec Pazderna – zasedací místnost obecního úřadu, Pazderna č. p. 65 

Doba konání: 
 

10. 12. 2018 od 17:00 hod 

Navržený  
program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

MSK (spolufinancování dopravní obslužnosti od 1. 1. do 8. 6. 2019) 
4) Schválení uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné 

služby s ARRIVA MORAVA a.s. 
5) Schválení uzavření Smlouvy o zimní údržbě místních komunikací 

s panem Stanislavem Vrublem 
6) Schválení uzavření Smlouvy k zajištění oprav a údržby veřejného 

osvětlení s TS, a.s. 
7) Schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s. 

8) Schválení uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytování 
knihovnických a informačních služeb na r. 2019 s Místní knihovnou 
Dobrá 

9) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Pazderna č. 1/2018 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

10) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku 
ze psů 

11) Chodník I. etapa – schválení budoucího majetkoprávního 
vypořádání 

12) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva  

13) Schválení Rozpočtu obce Pazderna  na r. 2019 

14) Různé 

15) Diskuse 
 
Před schválením programu složí člen zastupitelstva obce slib. 
 

V obci Pazderna, dne 3. 12. 2018 
............................................. 

starosta obce Pazderna, v.r. 

 


