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PozvánkaPozvánka  ●  11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění)    

                                                                                                   

Termín konání: 23. 8. 2019                          
Čas konání:    1800 –  2000                                       Místo konání: zasedací místnost OÚ, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

1.1.  Úvodní část                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.2.  Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                                                                                                                                            
2.1.  Prezenční listina                                                                                                                                                                                   
2.2.  Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3.     Projednání námitek k zápisu z 10. veřejného zasedání, ze dne 19. 7. 2019 
4.       Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.     Přenesené body jednání z předchozího zasedání ↓
        Rozpočtové opatření č. 2                                                                                                                                                                                         
        Memoriál Václava Žemličky  , 3. 8. 2019
         Návrh odměny   Kč 1 000,- za opravu židlí do pohostinství – Petr Opalecký, Dohoda o PP 
        Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení, OŽP-Hor/20233/2019, Sokolová                                                                                                                                           
        Rozhodnutí o povolení výjimky, MUNY/1894/2019/OŽP-Hor, Kadlec
        ZUS + DIO – Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN, stanovisko dotčeného orgánu
        Oznámení a výzva - neodkladné odstranění stavby č. p. 6 Kunějovice

Body jednání                                                                                                                                                                                                                                                                           
6.1.  Plán rozvoje sportu                                                                                                                                                                                          
6.2.  Plynovod/topení - návrh cenové nabídky - PD pro obec Kunějovice 
6.3.   Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu
6.4.  Smlouva č. 23712019 o poskytnutí účelové dotace z DT O – 2018 - Zřizování nových oplocenek – ochrana mladých lesních porostů
6.5.  Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce, DP 05/31-07/19
6.6.  Objednávkový list 05/06-08/22019 -VAK SERVIS  
6.7.  Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
6.8.  Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle "Pravidel", část B, DP 06/05-08/19
6.9.  Usnesení o ustanovení opatrovníka
6.10. Zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb ORP Nýřany
6.11. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
6.12. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
6.13. Svod okapu na budově OÚ
6.14. Námitka k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, DP-07/14-08/2019

Návrh programu:



                                        IČ:   573086
                                            
 www.kunejovice.cz

     377  927  070                                             kunejovice@post.cz

Kontakt: Helena Ludvíková                                                                                                                                                                                                                                                                                         (2019) Obec Kunějovice 

6.15. Žádost o zajištění převodu pozemku p. č. 28/1, DP-08/16-08/19
6.16. Rozhodnutí o zrušení TP exoffo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7.1.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2.     Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
8.        Diskuse, různé
9.        Návrh usnesení, závěr

Založeno na úřední desce dne: 16. 8. 2019 / schváleno: 5. 8. 2019 / účinnost od: 16. 8. 2019 | Založila: Ludvíková/P,ElÚD č.-23/08/2019 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 26. 8. 2019                      
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vytvořeno: 4. 8. 2019/aktualizováno: 5. 8. 2019|Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup > úřední deska od 16. 8. - 23. 8. 2019, od 26. 8. 2019 > archiv_dokumenty 2019                 مرال            
Zastupitelé obce seznámeni s návrhem programu jednání elektronickou cestou dne 15. 8. 2019, osobně projednané na pracovním zasedání dne 5. 8. 2019.    

                                                      Počet listů: 2           |           Počet výtisků: 1         |       Číslo výtisku: jediný        |       Za správnost: Helena Ludvíková                                                                                                                                     Počet listů: 2           |           Počet výtisků: 1         |       Číslo výtisku: jediný        |       Za správnost: Helena Ludvíková                                                                               
Jednání ZO je veřejné, každý má právo se jej zúčastnit. Jednání ZO je veřejné, každý má právo se jej zúčastnit. Zájemcům o Zájemcům o doplnění návrhu programudoplnění návrhu programu  doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního formuláře,                            ,                            
e-mailue-mailu  kunejovice  @  post.cz,  : yzcbhyd nebo osobně na OÚ : yzcbhyd nebo osobně na OÚ do 22. 8. 2019 do 22. 8. 2019             
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