
Č. j. P-NP-04/VZZO-06-02/2015                      Příloha č. 3 Zápisu ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
                                                                                       ve funkčním období 2014 – 2018                                6. 2. 2015

Upravený program
o nově zařazené body jednání; 4. 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. 1 Zápisu ……………………………………………………  2
2.1.  Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 9. 1. 2015           ………………………………        3                     
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ………………………………………………  4                     
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. …………………………………  5                     
Body jednání    ………………………………………………………………………………    6                   
6.1.   Závěrečný protokol, inventarizační zpráva 2014                                                                                      
6.2.   Návrh, plán veřejných zakázek v roce 2015                                                                                              
6.3.   Oddělený sběr kovových odpadů a biologicky rozložitelných odpadů                                                     
6.4.   Žádost o kácení, oznámení kácení                                                                                                             
6.5.   Návrh vyhlášky podle § 17a zákona o odpadech                                                                                      
6.6.   Aktualizace složení Povodňové komise obce, revize VČPP                                                                     
6.7.   Závazné stanovisko, souhlas ke stavbám 472/1 KN  
6.8.   Žádost o projednání připojení se k MKVPT                                                                                             
6.9.   Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky, p415/23, vVN,TS,kNN                                                
6.10. Dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví, SK                                                                                            
7.1.   Nově zařazené body jednání ……………………………………………………………  7  
7.2.   Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání  
7.3.   Příjezdová cesta k p. č. 21/3 a 21/2
7.4.   Smlouva o použití pozemku na stavbu Kunějovice, p415/36, kabel NN
7.5.   Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2014
7.6.   Oznámení o zahájení řízení – ÚR, ČOD
7.7.   Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti ÚPK                         
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ………………………………………………   8                      
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-04/VZZO; 06-02/2015, další přílohy, závěr …     9
                                                                                                                                                              
Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 6. 2. 2015:                       

pro: 4                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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