C. j. P-NP-05/VZZo-06-03

Příloha č. 1 Zápisu z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

1201 5

ve funkčním období 2014
(

5. veřejnó zasedání

-2018

2,7.2.2a15

Zastupitelstva otlce Kunějovice

(v souladu se zákonem o obcích č. l 28/2000 Sb., § 92 odst.

lv

Termín konání:
čas konání:
Místo konání:
Návrh pfogramu:
1.1.

Úvodní část

1.2. Zahájení, urěení ověřovatelů

2.1. Prezenčnílistina
2.2. Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZOK dne 6. 2.2015
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání . . ...
Přenesené bodyjednání z předchozího zasedání,..

3
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Body jednání
6.1. Předání vl,tyčených vlastnic§ch hranic pozemků
6.2. Program jednání Kontrolního ýboru Zastupitelswa obce Kunějovice
6.3. Vyjádření k podzemnímu vedení el. přípojky na gariů
6.4, Strategichý rozvojový dokument obce 201 5 - 2020
6.5. Závér jednání finaněního qýboru zastupitelstva obce
6.6. Zádost o kácení olší
6.7 . Hospodářské v,ýsledky v obecním lese 20l4
6.8. Sdělení dle ust. § 6 zák. ě. 503/20l2 Sb,
6.9. ?ápis dětí do MŠVšeruby 2015 - 2016
6.10. Zádqst o vyhrazené parkovací místo
6.1 1. Návrh řešení rekonstrukce hygienického zařízení pro spotřebitele
6.t2. Zámér směny pozemků ll03l15
6.13. Stanovisko k novému návrhu ÚP Kunějovice
6.14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o ZVBS IV-12-00098ZZNB|1
6.15. Odstranění stromoví a porostů p. ě.835,377
6.16, Vyhlášené dotačníprogranry, eDotace PK
6.I7. Zahájení správního íízenío zrušení údaje o MTP
6.18. Usnesení o ustanovení opatrovníka
6.19. Oznámení o provedení kontroly_23298ll5
6.20. VyučtováníCPOS II. pololetí 20l4
7.1. Nově zŇazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle poŽadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů,ostatních účastníků
zasedání
Diskuse, různé
Návrh usnesení, závěr
Jednání ZO je veřejné,každý má právo se ho zúčastnit.
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ZájemcŮm o doplnění návrhu programu doporuěujeme uplatnit body k jednrirú prostřednictvím kontaktního
formuliáře http://www.obeckunejovice.czl?page_id:966, e-mailu kunejovice@post.cz, ':,]lli: yzcbhyd
nebo osobně na oÚ - do 5. 3. 2015.
Založeno na úřední desce dne: 27. 02,2015 / schvál eno,. 26. 02.2015 / účinnostod:.27, 02,2015
Za7ožila: Ludvíková/EÚD-|5/02/2015 | Datum sejmutí z uřední desky dne: 9.bíema2015
Oprávněná osoba/ razitko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu;
_

Vytvořeno: 25.2.2015
Počet listů: l

/

mtěněno: 26. 02.2015 | Zveřejněno způsobem umožňujícídálkov,ý přístup
I

Počet v.ýtisků: 2

ll'l

(20l5) Ohec Áunějovice

KuryÉfovtce 28

,,/ 33035 Líš&ny
Ií:_O0SZSOS6, Tel,: 3?7 g27 07O

>_

http://rwvr,l,.obeckunejovice,czl?page:id=47
od 27 . 02. 2015 - 09. 03.
| Čislo v,.ýtisku: druhý | Za správnost: Helena Ludvíková
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