
Pozvánka 

8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
(v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění) 

P-NP-08/VZZO-15-08/2014        
                                                                                                                                                                                                                               8. 8. 2014
 

Termín konání:   
Čas konání: 18:00 – 21.00 hod.
Místo konání:      zasedací místnost, Kunějovice 28

1.1 Úvodní část ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.2 Zahájení, určení ověřovatelů
2.1 Prezenční listina ………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. 2

2.2 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZOK dne 4. 7. 2014    …………………………………………………………………………………………………  3
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání  …………………………………………………………………………………………………………….     4

Přenesené body jednání z předchozího zasedání    ………………………………………………………………………………………………………… 5
Body jednání  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6
6.1  Příprava PD – Tůně Kunějovice
6.2  Vyznačení plomby V-3434/2014-407; Vklad do KN    
6.3  Kupní smlouva, p. p. č. 415/57, Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
6.4  Oznámení a nabídka KB, a. s.
6.5  Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva  obce
       volených ve volebním obvodu a potřebného počtu podpisů na peticích
6.6   Návrh Územního plánu Kunějovice pro společné jednání                                                                
6.7   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise                                                          
6.8   Žádost, vykácení stromů a prořezání náletových dřevin                                                                 
6.9   Zahájení řízení o odstranění stavby č.j. Stav. 158-2014                                                                 
6.10 Zahájení řízení ÚR+SP, Stav. 190 – 2014                                                                                     
6.11 Příspěvek na konání dětského dne                                                                                              
6.12 Dodatek ke smlouvě o odvozu a využití separovaného odpadu                                                       
6.13 Souhlas s dělením pozemků                                                                                                        
6.14 Malware                                                                                                                                   
6.15 Výběr realizace investičního záměru (zastřešení terasy, vybavení dětského hřiště, rek. kapličky)
6.16 Projekt na výsadbu stromů v aleji 
7.1 Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání   ………… ………………………………………… 7

7.2 Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                    
Diskuse, různé                                          …………………………………………………… ………………………………………………………………  8
Návrh usnesení, závěr  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9

Jednání ZO je veřejné, každý má právo se ho zúčastnit.
Zájemcům o doplnění obsahu návrhu programu doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím 
www.kunejovice.cz, kunejovice  @  post.cz  nebo : yzcbhyd  - do 15. 8. 2014; 11-ti hodin.

Založeno na úřední desce dne: 08. 08. 2014 //schváleno: 07. 08. 2014 / účinnost od: 08. 08. 2014
Založila: Ludvíková/EÚD-31/08/2014 
Datum sejmutí z úřední desky dne: 18. srpna 2014                                                                                                                                
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:      مرال                                                              
                                                                                                                                                                           
Vytvořeno: 06. 08. 2014 / změněno: 07. 08. 2014 | Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od: 08. 08. 2014                    
                                                                                                                                                                   do: 18. 08. 2014 || 
Č. j.: P-NP-08/VZZO-15-08/2014   
Počet listů: 1
Počet výtisků: 1
Číslo výtisku: jediný
Za správnost: Helena Ludvíková

15.8.2014

Návrh programu:

http://www.kunejovice.cz/
mailto:obec@kunejovice.cz
https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/
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