Č. j.: UP-08/VZZO-12-06/2015

Příloha č. 3 Zápisu z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
ve funkčním období 2014 – 2018

12. 6. 2015

Upravený program

o nově zařazené body jednání; 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
2.1, 7.1 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
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 15. 5. 2015
……………………………….........
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ………………………………………………....
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ……………………………….......
Body jednání ………………………………………………………………………………......
6.1. Likvidace biologicky rozložitelných odpadů
6.2. Šetření obvodů hranic komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)
6.3. Kupní smlouva, návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb.
6.4. Rozhodnutí - VZMR – rekonstrukce hygienického zařízení
6.5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2014
6.6. Oznámení o výsledku jednání komise pro zadávací řízení na veřejnou zakázku
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5
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´Rekonstrukce HZ´
6.7. Návrh závěrečného účtu za rok 2014
6.8. Pozvánka, návrh programu jednání finančního výboru ZOK (22. 6. 2015)
6.9. Stanovisko k plánované stavbě PS, p. č. 415/19, kNN
6.10. Obecně prospěšné práce, nařízení trestu
6.11. Přesun kontejneru na velkoobjemový odpad
6.12. Dotační titul MMR – sakrální stavba
6.13. Majetkoprávní vypořádání stavby obchvatu Všerub - převod pozemků
6.14. Pojištění veřejného osvětlení
6.15. Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí ZP ze ZPF
6.16. Závěrečná kontrolní prohlídka, Stav.: 178-2/2015
6.17. Veřejná vyhláška, obvody KoPÚ Kunějovice
7.1. Nově zařazené body jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Návrh na uzavření smlouvy o sdružení prostředků JSDHO Kunějovice x JSDHO Nekmíř
7.4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o ZVB – S a smlouva o právu převést stavbu
č. IV-12-0010194/VB/001 Kunějovice, PS, p. č. 415/19, kNN mezi Obcí Kunějovice a ČEZ
Distribuce, a. s.
7.5. Dohoda o provedení práce, AK Mgr. Ing. Jana Krupičková
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ……………………………………………….... 8
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-08/VZZO; 12-06/2015, další přílohy, závěr …..... 9
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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