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Příloha č. 3 Zápisu z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
ve funkčním období 2014 – 2018

6. 3. 2015

Upravený program
o nově zařazené body jednání; 5. 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 6. 2. 2015
………………………………
3
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ……………………………………………… 4
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ……………………………… 5
Body jednání ……………………………………………………………………………… 6
6.1. Předání vytýčených vlastnických hranic pozemků
6.2. Program jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce
6.3. Vyjádření k podzemnímu vedení el. přípojky na garáž
6.4. Strategický rozvojový dokument obce 2015 - 2020
6.5. Závěr jednání finančního výboru zastupitelstva obce
6.6. Žádost o kácení olší
6.7. Hospodářské výsledky v obecním lese 2014
6.8. Sdělení dle ust. § 6 zák. č. 503/2012 Sb.
6.9. Zápis dětí do MŠ Všeruby 2015 - 2016
6.10. Žádost o vyhrazené parkovací místo
6.11. Návrh řešení rekonstrukce hygienického zařízení pro spotřebitele
6.12. Záměr směny pozemků I/03/15
6.13. Stanovisko k novému návrhu ÚP Kunějovice
6.14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o ZVBS IV-12-0009822/VB/1
6.15. Odstranění stromoví a porostů, p. č. 835, 377
6.16. Vyhlášené dotační programy, eDotace PK
6.17. Zahájení správního řízení o zrušení údaje o MTP
6.18. Usnesení o ustanovení opatrovníka
6.19. Oznámení o provedení kontroly_23298/15
6.20. Vyúčtování CPOS II. pololetí 2014
7.1. Nově zařazené body jednání …………………………………………………………… 7
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Souhlas s umístěním stavby, parc. č. EN 836 díl 1, změna trasy, GA Energo Technik
7.4. Seminář starostů
7.5. Územní rozhodnutí Stav.: 370/2014 -2
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ……………………………………………… 8
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-05/VZZO; 06-03/2015, další přílohy, závěr … 9
Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 6. 3. 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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