
 

OBEC ŠAFOV 

se sídlem Obecní úřad, Šafov 78, 671 06 Šafov 

V Šafově dne 3.5.2022 

 
INFORMACE 

o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šafov 

 
Obecní úřad Šafov v souladu s § 115 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce 
Šafov, svolané starostou obce Šafov v souladu s § 112 odst. 1 zákona o obcích. 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 115 odst. 5 zákona 128/2000 Sb. 
 

Místo konání:  Kancelář starosty obce 
 

Doba konání:  13.5.2022 v 17:00 hodin 
 
 
Navržený program:  
 

1. Technický bod (zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a 
volba ověřovatelů zápisu) 

2. Schválené rozpočtové opatření č.3/2022, schválené rozpočtové opatření 
č.4/2022, schválená změna rozpisu č.3/2022, schválené rozpočtové 
opatření č.5/2022, schválené rozpočtové opatření č.6/2022 

3. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků Státního fondu 
životního prostředí České republiky na akci : „Šafov – splašková 
kanalizace a ČOV“, v rámci výzvy NPŽP 4/2019 

4. Změna doby nájmu hrobových míst 
5. Žádost o koupi pozemku D.W. p.č.56/57 o výměře 72 m2 
6. Žádost o koupi pozemku M.K. p.č.50 o výměře 113 m2 
7. Žádost o koupi pozemku M.K. p.č.56/57 o výměře 72 m2 
8. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotné postižených dětí v ČR, z.s. 
9. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026 
11. Stanovení poštu členů volební komise pro volby do zastupitelstva obcí 

na období 2022-2026 
12. Informace o členství v Euroregionu Pomoraví 
13. Nový ceník dodavatele elektřiny pro Obec Šafov Centropol 
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují koeficienty pro 

výpočet daně z nemovitých věcí s platností od 1.1.2023 
15. Modré popelnice na sběr papíru – zajištění svozu papíru z jednotlivých 

domácností 
16. Různé 
17. Závěr 

      
 
 



                .………………………………. 
Ing. František Kolman 

starosta obce Šafov 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě: 3.5.2022 
Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:      
 


