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P-NP-44/VZZO-22-06/2018; Příloha č. 1 Zápisu z 44. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018                                                                                                                15. 6. 2018 07:07

PozvánkaPozvánka  ●  44. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění)

Termín konání: 22. 6. 2018 
                            Čas konání:    1800 – 2000                                       Místo konání: zasedací místnost OÚ, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

1.1.  Úvodní část                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.2.  Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                                                                                                                                            
2.1.  Prezenční listina                                                                                                                                                                                   
2.2.  Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3.     Projednání námitek k zápisu ze 43. zasedání, ze dne 25. 5. 2018
4.       Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.     Přenesené body jednání z předchozího zasedání
        Nabídka - renovace oplocení veřejného prostranství (Oú) a přilehlých prostor
                                                                                                                             
Body jednání
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6.1.  Protokol o schválení účetní závěrky
6.2.  Schválení z  ávěrečného účtu   za rok 2017
6.3.  Návrh programu – jednání finančního výboru  ZOK 
6.4.  Výpověď   nájemního vztahu (založeného Smlouvou o nájmu prostor sloužících k podnikání, ze dne 1. 2. 2016) 
6.5.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (kaple), rozpočet opravy střešní krytiny

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

Založeno na úřední desce dne: 15. 6. 2018 / schváleno: 4. 6. 2018 / účinnost od: 15. 06. 2018 | Založila: Ludvíková/ElÚD-19/06/2018 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 25. 06. 2018                      
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:                                                                                                                                                                                            
Vytvořeno: 4. 6. 2018/aktualizováno: 14. 6. 2018|Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup > úřední deska od 15. 06. - 25. 06. 2018, od 26. 6. 2018 > archiv (dokumenty)                     مرال         
Zastupitelé obce seznámeni s návrhem programu jednání elektronickou cestou dne 15. 6. 2018, osobně na pracovním zasedání dne 4. 6. 2018.            

                 Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 2         |       Číslo výtisku: druhý        |       Za správnost: Helena Ludvíková                                                                                                                                      Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 2         |       Číslo výtisku: druhý        |       Za správnost: Helena Ludvíková                                                                                                                     
Jednání ZO je veřejné, každý má právo se jej zúčastnit. Jednání ZO je veřejné, každý má právo se jej zúčastnit. Zájemcům o Zájemcům o doplnění návrhu programudoplnění návrhu programu  doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního formuláře,                            ,                            
e-mailue-mailu  kunejovice  @  post.cz,  : yzcbhyd nebo osobně na OÚ : yzcbhyd nebo osobně na OÚ do 21. 6. 2018 do 21. 6. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Návrh programu:
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