Č. j. UP-02/VZZO-12-12/2014

Příloha č. 3 Zápisu z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
ve funkčním období 2014 – 2018
12. 12. 2014

Upravený program
o nově zařazené body jednání; 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
2.1, 7.1 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
1. Úvodní část ……………………………………………………………………………… 1
1.1 Zahájení, určení ověřovatelů
2. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu …………………………………………………… 2
2.1 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 14. 11. 2014
……………………………… 3
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ……………………………………………… 4
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ………………………………… 5
Body jednání ……………………………………………………………………………… 6
6.1 Dálkový přístup k údajům KN
6.2 Návrh rozpočtu 2015
6.3 Rozpočtový výhled 2015 - 2017
6.4 Rozpočtové opatření č. 5
6.5 Předpis č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
6.6 Využití údajů z ROB a AISEO
6.7 Příjezdová cesta k p. p. č. 301/1
6.8 Výroční zpráva 2014 o poskytování informací
6.9 Veřejná vyhláška, Oznámení, návrh ÚP
6.10 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12-0009650/1, Kunějovice, p 453/12, kNN
6.11 Územní souhlas Kunějovice, p. č. 453/12, kNN
6.12 Zahájení územního rozhodnutí, trvalý travní porost
6.13 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku a závazků, Plán inventur na rok 2014
6.14 Směrnice k provádění inventarizace
6.15 Protokol o proškolení členů inventarizační komise
6.16 Strategický rozvojový dokument pro dotační titul DT 4
6.17 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Všeruby pro školní rok 2015/2016
7.1 Nově zařazené body jednání …………………………………………………………… 7
7.2 Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3 Projednání aktualizace ÚAP 2014
7.4 Roční účetní uzávěrka 2014/2015
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ……………………………………………… 8
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-02/VZZO; 12-12/2014, další přílohy, závěr … 9
Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 12. 12. 2014:
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:
.....................................................................................................................................................................
…...................................................žádné připomínky.................................................................................

..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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