Program 20.zasedání zastupitelstva obce Valšov konaného dne
11. 12. 2017 v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Schválení programu
5.Prodej a cena za pozemek p.č. 11/14 v k.ú. Valšov (p. Kupka)
6. Zrušení usnesení č. III/10 z 13.zasedání ze dne 12.12.2016 (prodej pozemku
11/3 v k.ú. Valšov)
7.Chodník kolem silnice I/45 v obci Valšov- výběr zhotovitele + SoD
8.Úprava zpevněné plochy před restaurací - výběr zhotovitele+ SoD
9. Nový systém odměňování dle nařízení č.318/2017 Sb.
10.Zpráva o uplatňování ÚP Valšov
11.Žádost o prodej pozemku p.č. 267/1 v kú. Valšov k výstavbě rodinného domu
(vyhlášení záměru- p. Kwieková)
12.Smlouva o provádění činnosti v oblasti BOZP (obec Valšov X Poskytování
služeb v oblasti BOZP, Danuše Šenkyříková)
13.GDPR- Zákon o ochraně osobních údajů:
a) Smlouva o dílo - zpracování analýzy v oblasti ochrany osobních údajů
dle nařízení EU 2016/679 GDPR, specifikace následných opatření,
vypracování směrnic atd. (obec ValšovX Ing. Jitka Steinerová)
b) Smlouva o poskytování poradenských služeb - poradenství a
konzultace v oblasti ochrany osobních údajů dle nařízení EU 2016/679
jako jmenovaný pověřenec na ochranu osobních údajů
(obec Valšov X Ing. Steinerová)
14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Valšov pro Charitu sv. Martina
za poskytnutí péči obyvatelům z obce Valšov v roce 2017
15. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Valšov v roce 2018 pro
Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- pracoviště Bruntál
16. žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Valšov v roce 2018 pro Studio
STA-multimediální agentura o.p.s.
17. Žádost o finanční dar na zakoupení lodí – veslic pro Veslařský klub Slezská
harta z.s.
18.Pravidla rozpočtového provizoria obce Valšov na rok 2018
19.Plán inventur za rok 2017
20. OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz a systém shromažďování, sběru,
přepravy třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů
21. Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2020- 2021

22. Podání žádosti o dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
z MMR ČR – Rekonstrukce MK III. Etapa( od OÚ po výjez na I/45 naproti
bytovkám)
23. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2018- Rekonstrukce MK IV.etapa ( od výjezdu I/45
naproti bytovkám dolů kolem stodol)
24.Různé:
 Rozpočtové opatření obce valšov 11,12,13 /2017
 Zápis z kontroly FV a KV
 DSO- Bruntálsko- rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled 2019-2021,
RO- 2,3/2017
 Zařazení MK - pasport komunikací

POZVÁNKA

Zveme spoluobčany na 20.zasedání
zastupitelstva obce Valšov konaného
dne 11.12. 2017 v 17,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve
Valšově.

