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Příloha č. 3 Zápisu z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018

6. 10. 2016 18:17

Upravený program o nově zařazené body jednání; 24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
2.1; 7.1. – 7. 10. 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 zápisu23 ze dne 9. 9. 2016
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
6.
Body jednání

6.1. Změna termínu 24. veřejného zasedání zastupitelstva
6.2 Závěrečné zprávy o realizaci akcí s vyúčtováním poskytnutých neinvestičních příspěvků z rozpočtu obce
6.3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti
6.4. Závěr 3. jednání finančního výboru zastupitelstva obce (z 19.9.16)
6.5. Výpověď nájemní smlouvy, místní pohostinství
6.6. Strukturální šetření v zemědělství
6.7. Vyrozumění o provedení vkladu 8-103, Informace o vyznačení plomby, Seznámení s podklady rozhodnutí
6.8. Žádost o povolení kácení náletového porostu
6.9. Svoz nebezpečného odpadu
7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Pronájem části pozemku, Vodafone
7.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků
7.5. Stížnost, p. Kýrová
7.6. Dárkový balíček k jubileu (8. 10.)Tup
7.7. Rozhodnutí o povolení kácení, ADM-KP-01/26-09/2016-Lu
7.8. Žádost o koupi p. p. č. 302/2, vým. 252 m2, GP 255-52/2016
7.9. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, Stav.: 283/2016 -1
7.10. Dodatek č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky č. X283182
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-24/VZZO-06-10/2016, 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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