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Příloha č. 3 Zápisu z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018

Upravený program o nově zařazené body jednání; 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
2.1, 7.1 – 7.3. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
1. Úvodní část ……………………………………………………………………………….... 1
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů
2. Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu …………………………………………………….... 2
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 11. 9. 2015
………………………………......... 3
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ……………………………………………….... 4
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ………………………………....... 5
Body jednání ………………………………………………………………………………...... 6
6.1. Žádost o výpůjčku obecní hasičské zbrojnice za účelem provozování klubovny FC Kunějovice
6.2. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
6.3. Darovací smlouva, PK obdarovaný x obec Kunějovice, vklad PK
6.4. Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací, Probační a mediační služba
6.5. Komplexní pozemkové úpravy – oprava katastrální hranice mezi k. ú. Nekmíř a Kunějovice
6.6. Veřejná vyhláška, zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kunějovice, zplnomocnění, úvodní jednání
6.7. Svoz nebezpečného odpadu
6.8. Závěrečná kontrolní prohlídka, p. 415/36, kNN, kabel NN Kunějovice
6.9. Stanovení kandidátů na členy sboru zástupců a vlastníků pro Pozemkovou úpravu Kunějovice
7.1. Nově zařazené body jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Upravený návrh Územního plánu Kunějovice
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ……………………………………………….... 8
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-12/VZZO-09-10/2015, další přílohy, závěr …..... 9

Upravený
program

Hlasování o upraveném programu jednání :
pro: 5

proti: - 0 -

zdržel se: - 0 -

Připomínky ze strany členů zastupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů:
......................................
bez připomínek
........................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
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