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P-NP-07/VZZO-26-04/2019; Příloha č. 1 Zápisu ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022

Pozvánka

●

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

Termín konání: 26. 4. 2019
Čas konání: 1800 – 2000

Místo konání: zasedací místnost OÚ, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

Návrh programu:
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

Úvodní část
Zahájení, určení ověřovatelů
Prezenční listina
Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu z 6. veřejného zasedání, ze dne 15. 3. 2019
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání

˲

6.1. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 18 odst. 7 zákona),
˲
˲
˲
˲

Zanesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle § 28, odst. 1 zák první fáze sestavování seznamu voličů ,
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa (§ 18 odst. 3 zákona),
První zasedání okrskové volební komise (§ 16 odst. 1 písm. d) zákona),

Oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona)
6.2. Záměr oplocení (R. Vacek) severní části p. p. č. 541/3, 541/19, 541/15 (vlastnické právo) x jižní části p. p. č. 541/11, 541/14
6.3. Oznámení o obnově katastrálního operátu
6.4. Žádost o posouzení stavu nebezpečné budovy
6.5. Cenová nabídka – výroba schválených symbolů obce, Korábečný, Alerion, ..
6.6. Odznak se znakem obce k výročí 1. zmínky o obci / 750 l.
6.7. Závěrečná zpráva o realizaci projektu s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (MCK Poláková) - 01
6.8. PMS při pokračování Dohody o výkonu VPP
6.9. Dodatek č. 7 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 16
6.10. Závěrečná zpráva o realizaci akce/činnosti s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (Halloweenské strašení, Desortová) – 02
6.11. Závěrečná zpráva o realizaci akce s vyúčtováním poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce Kunějovice (Dětský maškarní den, Maštaler) – 03

6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.

Rozpočtové opatření č. 1, výkaz Fin o plnění rozpočtu 1902, 1903
Seznam pomístních jmen, KÚ Plzeň – sever
Závěr jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 15. 4. 2019
Požadavky pracovníka DPP, J. Hronek
Oprava nájezdu (pozvolně u A. Levého) + GP k záměru směny
Žádost o souhlas se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu IV-12-0014654, Kunějovice, PS, ppč. 415/27, kNN
Rezignace člena Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice – oslovení náhradníka (návrh odměny / uskutečněné jednání F, K výboru)
Bývalá místnost pohostinství – projednání záměru (Rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky, 24. 8. 2018)
Jubileum 70, dárkový koš
Nabídka č. 201900015, 201900015A, 201900015B, 201900015C, 201900015D, 2019000115E, Instalatérství V + V a Z. Rota
Cenová nabídka na rozšíření rozhlasu - Rozhlasy Bártek, osada Slatina
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.

7.1.
7.2.
8.
9.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Diskuse, různé
Návrh usnesení, závěr

Založeno na úřední desce dne: 19. 4. 2019 / schváleno: 15. 4. 2019 / účinnost od: 19. 4. 2019 | Založila: Ludvíková/P,ElÚD-09/04/2019 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 29. 4. 2019
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:
Vytvořeno: 14. 4. 2019/aktualizováno: 15. 4. 2019|Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup > úřední deska od 19. 4. - 29. 4. 2019, od 30. 4. 2019 > archiv_dokumenty 2019
Zastupitelé obce seznámeni s návrhem programu jednání elektronickou cestou dne 14. 4. 2019, osobně projednané na pracovním zasedání dne 15. 4. 2019.

مرال

Počet listů: 2
|
Počet výtisků: 1
|
Číslo výtisku: prvý
|
Za správnost: Helena Ludvíková
Jednání ZO je veřejné, každý má právo se jej zúčastnit. Zájemcům o doplnění návrhu programu doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního formuláře,,
e-mailu kunejovice@post.cz,
: yzcbhyd nebo osobně na OÚ do 25. 4. 2019
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