INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU V ÚJEZDĚ
tel. 311577562, e-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz , www.ujezducerhovic.cz

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Újezd
Obecní úřad Újezd v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Újezd, svolaného dosavadní starostkou Alenou Frühaufovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o
obcích.
Místo konání: Obec Újezd – místnost obecního úřadu, Újezd č.p. 34
Doba konání: 17. 10. 2022 od 17.30 hodin
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
5. Zřízení výboru stavebního, kulturního a veřejného pořádku
a) volba předsedy stavebního výboru
b) volba předsedy kulturního výboru
c) volba předsedy výboru veřejného pořádku
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů (§72 zákona o
obcích)
7. Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Kulturní komise při obecním úřadě v Újezdě zve
všechny děti a jejich rodiče na tradiční

DRAKIÁDU,
která se uskuteční v pátek 28. 10. 2022
od 14.00 – 15.30 hodin na louce nad parketem.
V případě deště se drakiáda nekoná.

Obecní úřad a hospoda „NA VSI“ zvou všechny děti a jejich rodiče na

HALLOWEEN - dětskou diskotéku,
která se koná v sobotu 29. 10. 2022 od 15.30 hodin v hospodě „NA VSI“.
Hrají Robert a Jana Jíšovi.
Soutěže o ceny. Vstupné dobrovolné.

POSEZENÍ SE SKUPINOU KTO – Kamarádi táborových ohňů
Hospoda „NA VSI“ zve všechny občany na posezení se skupinou KTO (Kamarádi
táborových ohňů), které se koná v sobotu 22. 10. 2022 od 16.00 hodin.
Vstupné 180,- Kč – v ceně buřt, tácek, hořčice, křen.

Připravujeme:
17. 11. 2022 - Dámská jízda
3. 12. 2022 - Cesta peklem
10. 12. 2022 – Vánoční setkání

Říjen 2022

Alena Frühaufová
starostka obce

