PozVANKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce Bělušice, které se koná v souladu s ust.
§ 93 odst. t zák. č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění. Zasedání se uskuteční v pondělí
14. prosince2O2O od 17:30 hodin v Zasedací místnosť Obecního úřadu v Bělušicích.
Program schůze:

].. Zahájení

2.

Kontrola zápisu z minulé schůze ÚO gělušice

3.

Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání

4.

Schválení programu schůze

5.

Schválení návrhu rozpočtu obce Bělušice na rok2O2I

6.

Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Bělušice 202L-2O23

7.

Návrh na přijmuť stanoviska o schodku v inventuře z roku 2018

8.

Návrh schválenížádosťo finančnípříspěvek pro ČRS MO Bělušice na rok 202].

9.

Návrh schválenížádosti o finančnípříspěvekpro Sokol Bělušice na rok2O2t

10. Návrh schválenížádosti SDH Bělušice na zakoupení nového čerpadla
11. Návrh schválenížádosti o finančnípříspěvek pro SDH Bělušice na rok 2021

-

12. Návrh schválení žádosť o finančnípodporu Zdeňka Červíka

turnaj v šipkách

].3. Návrh schválení žádosti na finančnípodporu Markéty Sabo

- Vánočníkaplička

14. Návrh schválenížádosťo finančnípříspěvek pro SDH Bělušice pro rok 2021
15. Pověření starosty obce k podpisu dodatku smlouvy č. Il2O2l ke smlouvě č. O2l02 o

nakládání s odpady v obci Bělušice ze dne 28,3.2002 se společnosť SOP Přelouč svoz odpadu

16. Návrh schválení podání žádosť projektu ,,rekonstrukce KD v obci Bělušice"
z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova (číslovýzvy
L|2O21/IL7D82L0) do DT LL7d8ztoE (rekonstrukce a přestavba veřejných budov)

,

rekonstrukce střechy a WC v KD čp. 1
].7. Pověření starosty

aWCvKDčp.

-

obce k podpisu smlouvy s dotačníkanceláří- rekonstrukce střechy

1

18. lnformace ke spolupráci s VlS Hradec Kralové, informace k podané Žádostl o podporu

projektové doku mentace

19. Návrh termínůveřejných schůzíOÚ eělušice na první polovinu roku 2021

20. Diskuze

2t.Závér

Bc. Lukáš Baroch

starosta obce Bělušice
Vyvěšeno na úřednídesce dne: 4.1,2.2020
Jméno a podpis: Bc. Lukáš Baroch
Sejmuto z úřednídesky dne:
Jméno a podpis:
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