
 

 

P O Z V Á N K A 
na 16.  zasedání zastupitelstva obce Střelná, které se koná 

 

ve čtvrtek  3. března 2016 v 17.00 hod.  
 

v  zasedací místnosti Obecního úřadu 
 

Program:  1. Zahájení, kontrola usnesení 

                   2. Schválení programu, popř. schválení doplnění 

                   3. Projekt Čistá řeka Bečva II. 

                   4. Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

                   5. Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních 

komunikací 

                   6. Veřejnoprávní smlouva s městem Vsetín – činnost speciálního stavebního 

úřadu  

                     7.  Informace ze zasedání představenstva SOH, konaného dne 11. 2. 2016 

                   8.  Informace o kontrole ze strany Státního zemědělského intervenčního 

fondu 

                   9.  Studie přístavby ZŠ u Mateřské školy 

                  10. Věcná břemena k prodloužení vodovodu 

                  11. Informace o ekonomických výsledcích ubytovny na HCP za leden 2016 

                  12. Stav pohledávek a nedoplatků  

                  13. Pronájem bistra na bývalém HCP 

                  14. Pronájem suterénu v objektu kulturního domu 

                  15. Schválení smluv – odkoupení parcel pod místními komunikacemi 

                  16. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Střelná, okres Vsetín 

                  17. Schválení účetní závěrky Základní školy Střelná, okres Vsetín 

                  18. Informace o čerpání rezervního fondu Mateřské školy Střelná okres 

Vsetín a provedené inventarizaci majetku a závazků Mateřské školy 

Střelná, okres Vsetín 

                  19. Informace o schválení převedení hospodářského výsledku Mateřské školy 

Střelná do rezervního fondu a do fondu odměn 

                  20. Informace o rozpočtu Mateřské školy Střelná, okres Vsetín na rok 2016 

                  21. Informace o čerpání rezervního fondu Základní školy Střelná okres 

Vsetín a provedené inventarizaci majetku a závazků Základní školy 

Střelná, okres Vsetín 

                  22. Informace o schválení převedení hospodářského výsledku Základní školy 

Střelná do rezervního fondu a do fondu odměn 

                  23. Informace o rozpočtu Základní školy Střelná, okres Vsetín na rok 2016 

                                                                                           

Účast všech členů zastupitelstva obce nutná ! 
 

Zveme všechny občany. 

 

 

                                                   Ing. Petr Kráčmar 

                                                starosta 

 

Vyvěšeno: 24. 2. 2016 

 

Sejmuto: 

Ve stejném období vyvěšeno na elektronické úřední desce Obecního úřadu Střelná, 

umístěné na webových stránkách obce. 



 


