
Plán činnosti Obecního zastupitelstva v Byzhradci v roce 2012 

 

 

  Dne:       Místo:             Program jednání:                                                                               Předkládá: 

  
 18.1. kancelář 1) Zpráva o inventarizaci majetku místostarosta 

   2) Kontrola účetních dokladů a cenin př. kontrol. výboru

   3) Příprava rozpočtu 2012  př. fin. komise                                      

   4) Ostatní záležitosti starosta 

  22.2. kancelář 1) Připrava akcí na rok 2012 př.kult.výboru 

   2) Závěr hospodaření v roce 2011 a rozpočet na rok 2012                místostarosta  

                  3) Zpráva o kontrole hospodaření v roce 2011  starosta 

   4) Ostatní záležitosti starosta 

  21.3. roubenka 1) Informace z minulých jednání OZ místostarosta 

   2) Zpráva o pěstební a těžební činnosti v obecním lese   starosta 

   3) Z činnosti sdružení v nichž je obec členem starosta 

   4) Kontrola zápisu v místní kronice kronikářka                

                                         5) Ostatní záležitosti starosta 

  25.4. kancelář 1) Příprava výstavby chodníku podél požární nádrže  starosta 

   2) Kontrola účetních dokladů u cenin př.kontr. výboru

   3) Podněty občanů  místostarosta 

   4) Výsledek  jednání o dalším rozvoji obce                                    starosta 

   5) Ostatní záležitosti starosta 

  16.5. kancelář 1) Sociální program v obci př.kult. výboru 

   2) Péče o zeleň v obci a údržba veřejných prostranství starosta 

   3) Výsledek přezkoumání hospodaření a schválení účetní závěrky  

                                            obce za rok 2011 místostarosta 

   4) Stav a opravy asfaltových povrchů komunikací v obci místostarosta 

   5) Ostatní záležitosti starosta 

  20.6. roubenka 1) Informace z minulých jednání OZ starosta 

   2) Výstavba chodníku podél požární nádrže místostarosta 

   3) Kulturní a sportovní vyžití v obci př.kult. výbor 

   4) Ostatní záležitosti starosta 

  18.7. kancelář 1) Kontrola účetních dokladů a cenin př.kont. výboru 

   2) Projednání podnětů občanů starosta 

   3) Zhodnocení kulturních akcí za 1.pololetí př.kult. výboru 

   4) Využití veřejných prostor občany místostarosta 

   5) Ostatní záležitosti starosta 

  19.9. roubenka 1) Informace z minulých jednání OZ místostarosta 

   2) Stav v opravách budov a zařízení obce př.stav. výboru 

   3) Plánované akce v příštím období starosta 

   4) Postup společných akcí DSO Vrchy starosta 

   5) Ostatní záležitosti starosta 

  24.10. kancelář 1) Kontrola účetních dokladů a cenin př.kont. výboru 

   2) Projednání podnětů občanů starosta 

   3) Z činnosti DSO  Vrcha a Mikroregionu Rychnovsko starosta 

   4) Příprava akcí na rok 2013 místostarosta  

   5) Ostatní záležitosti starosta 

  21.11. roubenka 1) Informace z jednání OZ místostarosta 

   2) Plán zimní údržby místních komunikací starosta 

   3) Kulturní a sociální program v obci př.kult. výboru 

   4) Oprava místních komunikací př.stav. výbor 

   5) Ostatní záležitosti starosta 

  27.12. chata MS 1) Zhodnocení akcí realizovaných v roce 2012 starosta 

   2) Příprava inventarizace majetku místostarosta 

   3) Program jednání OZ v roce 2013 starosta 

   4) Příprava akcí pro děti v roce 2013 př.kult. výboru 

                                       5) Ostatní záležitosti starosta 

       
Poznámka :    1)     Úřední hodiny pro občany vždy ve středu od 19 hodin. 

2) Programy jednání budou vždy doplněny o aktuální záležitosti. 

3) Plán činnosti byl schválen na jednání OZ 28.12.2011 

4) Předsedové výborů podávají průběžně zprávu o činnosti výborů tak, aby tato činnost byla součástí zápisů 

z jednání OZ. 

5)    Pověření pracovníci Obce Byzhradec (interní audit) dle instrukce č. 12 provedou kontrolu a  

odsouhlasení   účetních zápisů, a to tak, že podají informaci na následujícím jednání OZ. 

 

Kubec Josef – starosta obce 


