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2.2 Dop|néní obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Upravený program o nově zaíazené body jednání
1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice - 14.11.2014

(v souladu se zákonem o obcích č. 1 28/2000 Sb., § 92 odst. l v platném znění)
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14. 11 .2o14

l. 1 Úvodní část .
1.2 Zahájení, určení ověřovatelů
2. I Prezenční listina, příloha č. I Zapísu
2.2Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedárú, schválení
Projednánínámitekkzapisu zeZoKdne 9. 10. a3. II.2014
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
Přenesené body jednání zpíeďchozího zasedání ......
Bodyjednání
6.1Zahájení správního íizení ve věci souhlasu suzavítáním veřejnoprávní smlouvy
6.2Yécné břemeno zíizováni a provozoviání vedení zaíízerll distribuční soustavy
6.3 Rozpis zasedáni Zastupitelstva obce Kunějovice v roce 2015
6.4 Protokol - odkop zeminy
6. 5 Proj ednání podání ADM-7 3 l ZEP -02 l 07 - I I l 20 I 4
6.6 Zásady pro postup v přijímaní PVP
6.7 Poskytování informací o SPKI
7.1 Nově zařazené body jednání ......
7.2 Yýzva II, doplnění kroniky obce
7.3 Závér jednání finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
7.4 Návrh projekěních prací Atelier Soukup, s. r. o.
7.5 Zmocnění k provádění rozpočtoqých úprav
7.6 Přidělení čísla evidenčního 23 E
7.7 Aktualizace Povodňové komise ORP N;fřany
7 .8 Zaháj ení vodoprávní ho řízení, O ŽP -Hor l 28 l 20 l 20 l 4
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, rťr;né ........... 8
9. Návrh usnesenÍ, usnesení, příloha ě.2 Z-OINZZO; I4-IIl20l4, další přílohy, závét ... g

Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 14. 11.2014:
P,roz r/
V;liotllz,,'

PřiPomínkY ze strany ČlenŮ zastupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec 2
zákona ě. I28l20a0 Sb., o obcích (obecní ňízení), ve znění pozdějších předpisů, zákónač. 49112001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákoni,ve znění pozdějších předpisů, azákona
č. 15912006 Sb., o střetu zájmů,ve znění pozdějších předpisů:
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