
Obecní úřad Nevolice
Nevolice čp. 36
344 01 NEVOLICE

POZVÁNKA

Starosta obce Nevolice Vás zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat v úterý dne 29. 12. 2020 od 1800 hod v sále budovy čp. 4

Program zasedání: 

1. zahájení, volba ověřovatelů
2. kontrola usnesení
3. kontrola hospodaření
4. Smlouva  o  dílo  na  zhotovení  obecních  symbolů  –  znaku  a  vlajky  obce  Nevolice

zhotovitelem Mgr. Tomášem Pokorným, Chaloupkova 1, 612 00 Brno – Královo Pole,
IČ: 686 37 616 

5. Pachtovní smlouva na provozování vodovodů: Chodské vodárny a kanalizace, a. s.,
se sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, IČ: 49788761

6. cena vodného na rok 2021
7. Obecně závazná vyhláška  obce Nevolice č. 1/2020, o místním poplatku ze psů 
8. Obecně závazná vyhláška obce Nevolice č.  2/2020,  o místním poplatku za provoz

systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování
komunálních odpadů

9. Obecně  závazná  vyhláška  obce  Nevolice  č.  3/2020,  o  stanovení  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nevolice

10. Obecně závazná vyhláška obce Nevolice č. 4/2020, o regulaci hlučných činností
11. rozpočet obce Nevolice na rok 2021
12. rozpočtový výhled obce Nevolice na roky 2022 – 2023
13. Svazek Domažlicko,  IČ:  182 32 507 – rozpočet  na rok 2021,  střednědobý výhled

na roky 2022 -2023
14. DSO spolek pro odpadové hospodářství obci Lazce, IČ: 182 32 493 – rozpočet na rok

2021, střednědobý výhled na roky 2022 – 2025
15. Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, IČ: 032 30 333 – rozpočet na rok 2021,

střednědobý výhled na roky 2022 - 2024
16. záležitosti obecního úřadu
17. diskuse
18. usnesení
19. závěr

Josef Velek
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne 21. 12. 2020

Uveřejněno na elektronické úřední desce dne 21. 12. 2020

Sejmuto z úřední desky dne …....................

Sejmuto z elektronické úřední desky dne ….......................



Během jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce dodržujte prosím opatření vlády

ČR proti šíření koronaviru:

- použijte ochranné roušky a rukavice a dezinfekci

- dodržujte odstup nejméně 2 metry s ostatními osobami


