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                  Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1. – 7.8. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                 

1.    Úvodní část                                                                                                                                                                                              
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                                                                    
2.    Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu    
 2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3.    Projednání námitek k zápisu17 ze dne 11. 3. 2016                                                                                                                                    
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                                                        
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                       
6. Body jednání

6.1.   Závěr jednání Finančního výboru ZOK
6.2.   Žádost o nápravu věcí, P. L. Ševčík                                                                                                                                       
6.3.   Záměr směny pozemků                                                                                                          
6.4.   Výzva k účasti na prohlídce, p. p. č. 873/2, p. p. č. 16/1                                                                                                              
6.5.   Zápis z reklamační prohlídky těsnosti odpadní jímky z budovy OÚ                                                                                        
6.6.   Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu TP, zahájení správního řízení, výzva k uplatnění práv účastníka              
6.7.   Objednávka CZ-EP-2016-000489                                                                                                                                                
6.8.   Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2015                                                                                                              
6.9.   Protokol o předání a převzetí opravy dle reklamace v záruční době                                                                                    
6.10. Usnesení o zastavení řízení, sp. zn.: ADM/Lu-01/03/ZrAMTP_2016 EO                                                                                                 

       7.1.  Nově zařazené body jednání  
       7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
       7.3.  Agenda nedostatečně určitě označených osob v     katastru nemovitostí, Kunějovice                                                   
       7.4.  Svoz nebezpečného odpadu, duben 16

        7.5.  Úprava ceny dárkového balíčku pro jubilanty

        7.6.  Oprava zajištění skladu nářadí pro údržbu hřiště

        7.7.  Reklamace úprav úč. cesty v CHO pod Hřebenskem

         7.8.  Přezkoumání hospodaření za rok 2015

  
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-18/VZZO-08-04/2016, další přílohy, závěr                                                                          

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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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Agenda-nedostate%C4%8Dn%C4%9B-ur%C4%8Dit%C4%9B-ozna%C4%8Den%C3%BDch-osob-v-katastru-nemovitost%C3%AD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Kun%C4%9Bjovice_duben-2016.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Kun%C4%9Bjovice1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Agenda-nedostate%C4%8Dn%C4%9B-ur%C4%8Dit%C4%9B-ozna%C4%8Den%C3%BDch-osob-v-katastru-nemovitost%C3%AD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Agenda-nedostate%C4%8Dn%C4%9B-ur%C4%8Dit%C4%9B-ozna%C4%8Den%C3%BDch-osob-v-katastru-nemovitost%C3%AD.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/

