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příloha č. 7 Zápisu z 6. veřejného zasedániZastupitelstva obce Kunějovice ve funkčnim
období 2014 _2018

O'?ozvárka

4.2015

6. veřejné zasedání

Termín konání:
Čas konání:
Místo konání:

Zastupitelstva obce Kunějovice
l v platném znění)

(v soulad,u se zákonem o obcích č. I 28/2000 Sb., 92 odst.
§

zasedací místnost, Kunějovice 28

Návrh programu:
1.1. Úvodní část,....
1.2. Zahájení, určeníověřovatelů

2.1. Prezenčnílistina
2.2.Doplnéníobsahu návrhu programu veřejného zasedáni, schválení
Projednání niámitek k zápisu ze ZOKdne 6. 3. 2015
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
Přenesené body jednání z předchozího zasedání
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6,I. Závěr jednání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Kunějovice
6.2, Rozhodnutí o ZTP

63,

ŽádostP. L. Ševčík
6.4. Svoz nebezpeěného odpadu
6.5. Mapoqý servef G-Obec
6.6. Setkání starostů Plzeň - sever s představiteli PK a KÚPK
6.7 . Záznam o využiváni údajů- výpis z registru osob
6.8. Přechodná úprava provozu It.205; Aglomeračníokruh - Dokončení- ÚUK Nekmíř v. Tlucná
6.9. Svoz kovů, nakládání s bioodpadem
6.10. Územní rozhodnutí Stav. l2lž015
6.1 1. Vytyčovací náěrt, situace chodník
6.12. Zádost o stanovisko k umistní lokalit 26 aZl2 v návrhu územního plánu Kunějovice
6.13. Program jednání Finančníhovýboru zastupitelstva obce Kunějovice

6.14. Souhlas se změnou umístění stavby Kunějovice, p415l23, vVN, TS, kNN
6.15, Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok2014, zhodnoceni výsledků zaLHP s platností 2010 - 2014
6.16. Návrh na přesun smírčíhokříže

6. l 7. Sclrválení havarijního plánu
6.18, Závérečnýprotokolke Zprávě o výsledku kontroly

6.19. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy avýma k uplatnění připomínek
7.1. Nově zaíazené body jednaní, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle poŽadavkŮ, pfipomínek a podnětu zastupitelů, oběanů, ostatních účastníků
zasedáni
Diskuse, ruzné
Návrh usnesení, závěr
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Jednání ZO je veřejné,každý má právo se ho zúčastnit.

Zájemcim o doplnění návrhu programu doporučujeme uplatnit body k jednání prosřednictvím kontaktního formuláře
http://www.obeckunejovice.czl?pagťí:966, e-mailu kunejovice@post.cz , '' ,!...yzcbhyd nebo osobně na OÚ - do 9, 4.2015
Založeno nauřednídescedne:3.4.2015 /schváleno:2.4.2015 /účinnostoď 3.4.2aÉ
Založila: Ludvíkavá/EÚn-ZOnltZOl5 | Datum sejmutí z úředni desky dne: 13. dubna 2015
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potwzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: .
Vytvořeno: l. 4.2015

l

Počet listů:

t

alí,ualizoviri'o:2. 4.2015

I\lzr,án|ia_6. l,cřcinú z,asedtlni
(2 ú l
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bac K u uěj ot,ice
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Počet l"_ýtisků: 2

lasttlpitclslra

|

OBEC KUNĚ.IOVICE
.,

Kunějovice 28
330 35 Líšťany

Ič:00573086, Tel.:377 g27 OTa

Zveřejněno způsobem umožňující&ílkový přístup
id:47 od 3.4.2015 - 13.4.Z015

rlbclc KLrncriovice_l(),

výtisku: druhý

4.2()l5

Za sprar.nost: Helena Ludvíkov{r
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Slrana:
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