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         13. 4. 2020  23:26     P-NP-116.1/04.1/OÚKU/VZZO-13-04/2020, sp. zn.: 101.2.1 A/10; Příloha č. 1 Zápisu ze 4/2020. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022  
                           Pozvánka                           Pozvánka  ●  4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění)                                            

Termín konání: pondělí 20. 4. 2020                          
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 mimořádného veřejného zasedání ze dne 2. 4. 2020 
4.     Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.     Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                  
 
Body jednání                                                                                                                                                                                                                                                                           
6.1.    Sdělení obcím , mimořádná okamžitá pomoc, jak žít spolu a s virem, informace, Tisková zpráva MPSV o zajištění potravinové
        a materiální pomoci lidem v nouzi i v průběhu pandemie COVID 19 , č. j.: SOC/48/2020   
6.2.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0016074/02 Kunějovice, PS, E7, kNN, OÚKU108/07-04/2020-Lő, sp. zn.: 56.1 V/5
6.3.    Výběrové řízení na pozici kronikáře obce Kunějovice, v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění 
6.4.    Nabídka respirátorů FFP2 od české firmy 
6.5.    Rozhodnutí o povolení kácení, SÚSPK, p. o., Bc. Michaela Racková, č. j.: OÚKU-47/RK/02-03/2020-Lő, ODZ 37_759392773_SÚSPK
          kácení, č. j._ 47_K_02_03_2020_Lő_sign. 
6.6.    Žádost o vyjádření k řešení oprav kanalizačních vpustí, č. j.: OÚKU/051/Ž-02/05-03/2020-Lő, sp. zn.: 280.A/10, 233.V/20
6.7.    SÚS PK - Žádost o zajištění péče a údržby, propustek pod komunikací III/2046, č. j.: OÚKU/06.1/Ž-01/14-01/2020-Lő, sp. zn.: 231.1/V/20 
6.8.    Opatření obecné povahy, veřejná vyhláška, č. j.: 17110/2020-MZE_16212
6.9.  Příjezdová cesta k 301/11, žádost – Písemné stanovisko / Souhlas s údržbou ostatní komunikace – ostatní plochy – pozemků parc. č. 833/6, 833/9, 833/10, 833/11,
          č. j.: OÚKU-73 – 73.1/Ž/VSS/20-03 + 02-04/2020/2020-Lő, sp. zn.: 280.6 S/5                                                                                                                                                                                                                                                        

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: 13. 4. 2020 / schváleno: MZ 02. 04. 2020 / účinnost od: 13. 4. 2020 | Založil: Jiří Lőwy/P, ElÚD č.18/04/2020-Lő| č. j.: OÚKU/116.1/P-NP/04.1/VZZO                                                                 
| Datum sejmutí z úřední desky dne: 21. 4. 2020  |  Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:                                                                                                                                     
Vytvořeno: 2. 4. 2020/aktualizováno: 12. 4. 2020|Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup > úřední deska od 13. 4. - 21. 4. 2020, od 22. 4. 2020 > archiv dokumenty 2020             مرال                                               
Zastupitelé obce seznámeni s návrhem programu jednání elektronickou cestou dne 13. 4. 2020.    

                                                                                                           Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 1         |       Číslo výtisku: jediný        |       Za správnost: Jiří Lőwy  Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 1         |       Číslo výtisku: jediný        |       Za správnost: Jiří Lőwy                                                                                                                                                                                                                             
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 do 19. 4.19. 4. 2020  2020                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

Návrh programu:
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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=966
http://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/usneseni-zastupitelstva-2020/
https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/
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