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Příloha č. 1 Zápisu ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
ve funkčnímobdobí 2014 - 2018

(-

]--

30. 1. 2015

1l

Pozvánka
4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
(v souladu se zókonem o

Kunějovice

obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.l

Termín konání: 6.2. 20t5
čas konání: 1800 - 2l00 hod.
MÍsto konánÍ: zasedací místnost, Kunějovice

v

platném mění)

28

Návrh programu:
1.1. Úvodní část.
1.2. Zahájeru. určeníověřovatelů

2.|.Prezenční listina
2.2. Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu zeZOK dne 9. l .2a15
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
Přenesené body j ednán í z předcboňho zasedání
Body jednání

J

4
5

6

6.1.

Závěrečný protokol, inventarizační zpráNa 2014
6.2. Návrh, plán veřejnýchzakázekv roce 2015
6.3. Oddělený sběr kovoqých obalů a biologicky rozložitelných odpadů
6.4. Zádost o kácení, oznámení kácení
6.5. Návrh vyhlášky podle § l7a zákona o odpadech
6.6. Aktualizace složeníPovodňové komise obce, revize věcné části povodňového plánu
6.7. Závazné stanovisko, souhlas ke stavbiám 472ll KN
6.8. Žadosto projednání připojení se k MKVPT
6.9. aznámeni o zabájení díla a vstupu na pozemky, p4l5l23, vMÝ,TS,kNN
6.10. Dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví,SK
7.1. Nově zaíazené bodyjednání, hlasování o upraveném programujednání
7.2. Dle požadavkti, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů,ostatních účastníkůzasedžni
Diskuse, různé
Náwh usnesení, závěr
Jednání ZO je veřejné,každý má právo se ho zúčastnit.
ZáilemcŮm o doplnění návrhu programu doporuěujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního
formuláře http://wyw.obeckunejovice.czl?pagejd=966, e-mailu kunejovice@post.cz, DS: .{:9l: yzcbhyd
nebo osobně na OÚ - do 6. 2.2aÉ (l4 - ti troain;.
ZaloŽeno na úřední desóe dne: 30. 0l, 2015 / schváleno29,01. 2015 / účinnostod: 30. 01. 2015
Založl|a: Ludvíkova/EÚD- 1g/Ot/2015 | Datum sejmutí z uřední desky dne: 9, unora 2015 ("*"'
Oprávněná osoba/ razitko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmuťí dokumenfu: J

oBEc KIJI{ÉJoVICE
Kunějovice 28
330 35 Líšťany
IC:00573086, TeI.: 377 927 O7O

_

Vytvořeno: 28. 1.2015 / změněno: 29. O1,2015
Počet listů:

l

I

Počet rýtisků:

|

Zveřejněno způsobem umožňujícidákový přístup: 30. 0l. 20l5 - 09. 02.2015
| Čislo vlti.ku, druhli I Za sprár,rrost: Helena Ludviková
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Pozr,ánl<ii .l, veřejné zascdání Zastupitelstva obcc Kunějovice_()ó. 02. 20l
Stltrna:
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Obec Kuně.iovice
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