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P-NP-08/VZZO-17-05/2019; Příloha č. 1 Zápisu z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022

Pozvánka

●

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

Termín konání: 17. 5. 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 ze 7. veřejného zasedání, ze dne 26. 4. 2019
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání

˲

6.1. Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (§59 odst. 4 zákona),
Zanesení voličů, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý nebo přechodný pobyt, ale kteří jsou v jeho obvodu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu
sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody – druhá fáze sestavování seznamu
voličů pro volby do EP (§ 28 odst. 2 zákona),
Vyškrtnutí voličů ze seznamu voličů pro volby do EP, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastup. úřadu nebo byli zapsáni do seznamu voličů pro volby
do EP jiným obecním úřadem – třetí fáze sestavování SV pro volby do EP (§ 28 odst. 3 zákona),
Informování žadatele o zápis do SV pro volby do EP o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (§ 29 odst. 4 zákona),
Oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 32 odst. 2 zákona),
Počátek lhůty, kdy může OÚ nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání VP,
anebo jej voliči zaslat ( § 30 odst. 2 zákona),
Zajištění tel. spoj. do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu (§ 15 odst. 1 písm. c) zákona),
Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 26 odst. 4 zákona),
Vyškrtávání voličů, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách do EP v jiném členském státě, požádali o vydání voličského průkazu, nepožádali o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP, zemřeli nebo po zápisu do SV pro volby do EP byli přihlášení k trvalému pobytu na území jiné obce. Zápis voliče, který
prokáže, že byl vyškrtnut ze SV pro volby do EP z důvodu změny trvalého pobytu – čtvrtá fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (§28 odst. 4 a 5
zákona),
Uzavření seznamu voličů pro volby do EP, předání kopií tohoto seznamu okrskovým volebním komisím (§31 zákona, § 2 odst. 2 vyhlášky),

Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 26 odst. 4 zákona),
Zajištění průběhu hlasování (§ 3 odst. 3, § 18 odst. 1 a 34 a násl. zákona)
6.2. Dokumentace požární ochrany
6.3. GP k záměru směny A. Levý
6.4. Odpověď na výzvu DP-01/30-04/2019, Lucie Kubová
6.5. Záměr obce č. I/04/19
6.6. Návrh využití pohostinství v obecním domě, EG
6.7. Zahájení přezkoumání hospodaření
6.8. Výzva k účasti na kontrolní prohlídce
6.9. Návrh zahájení výběrového řízení – prvky hřiště
6.10. Kupní smlouva na opakující se dodávky zboží č. 2038870, Elfetex
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
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Zastupitelé obce seznámeni s návrhem programu jednání elektronickou cestou dne 9. 5. 2019, osobně projednané na pracovním zasedání dne 15. 4. 2019.
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