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Příloha č. 3 Zápisu z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018

Upravený program o nově zařazené body jednání; 23. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
2.1; 7.1. – 7. 5. 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 zápisu22 ze dne 12. 8. 2016
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
6.
Body jednání

6.1. Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B
6.2. Kupní smlouva o prodeji pozemku p. č. 415/59, Návrh na vklad práva do KN - ZPV-624542/2016-20,
Záměr dělení pozemku

6.3. Oznámení o provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití provozního příspěvku na činnost,
pověření ke kontrole, pověření přizvané osoby
6.4. Výzvy k účasti na jednání, volné pobíhání psů po VP
6.5. První zasedání okrskové volební komise

6.6. Prohlášení kulturní památky, vyrozumění o zahájení řízení, seznámení s podklady rozhodnutí, MK-S 9006/2016 OPP
6.7. Návrh programu jednání Finančního výboru zastupitelstva obce
6.8. Vyznačení plomby, V_4124_2016_407
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání

Informační semináře ke kotlíkovým dotacím
Školení k volbám do zastupitelstev krajů (a do Senátu PČR) 2016
Vyjádření, zastávky a trasa linky č. 460220 z hlediska vlastníka

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-23/VZZO-09-09/2016, 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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