
Pozvánka

9. veřejné zasedání Zasfupitelstva obce Kunějovice
(v !9uladu se zókonem o obcích č, l 28/2000 Sb., § 92 odst, l v platnén znění)

P-NP-O9VZZO- l 2 -09 l 20 I 4

Termín konání:
Čas konání:
Místo konání:

Návrh programu:

5. 9.2014

l2,9.2oL4
18:00 - 21.00 hod.

zasedaci místnost, Kunějovice 28

2.2 Doplnění obsahu Náwhu programu veřejného zasedátú, schválení
Projednanínámitekkzápisu zeZOKdne 15. 8.2014 ................. 3

Konbola plnění usnesení z posledních jednání 4

Přenesené body jednání zpíedchozího zasedání ....,...,,,......,......, 5

6.1 Zahájeni územního íizeru; domovní vrtaná sfudna
6.2 Realizace titulu l 17 D 8l5; Záměr DT 4, obnova sakrální stavby (Sč.2014077)
6.3 Vyjádření ke stížrosti p, Vladimíra Habarta, žádostp. Romana Vacka
6.4 Cenová nabídka zastřešení terasy, herní prvky dětského hřiště
6.5 Rozhodnutí ÚR + sp
6.6 Vyúčtovaní CPOS MT
6.7 Zahá$eniíizeni, ústní jednrání, dodatečné povolení stavby
6.8 Usnesení - přerušení Ťaeni o odstranění stavby
6.9 Rozhodnutí o povolení kácení
6.10 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti
7.1 Nově zařazené body jednání, hlasoviání o upraveném programu jednání ......,,7
7.2Dle požadavků, připomínek a podnětu zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedáni
Diskuse, různé .......,..., 8

Jednání ZO je veřejné,každý má právo se ho zúčastnit.
ZájemcŮm o doplnění obsahu náwhu progíamu doporučujeme uplatnit body k jednání prosfiednictvím kontaktního
formulaře www.obeckune_íovice.cz. kunqiovice@.nost.cz nebo 9T: yzcbhyd - do I2. 9. 2014; t t-ti hodin,

Založeno na uřední desce dne: 05. 09. 2014 /lscbváleno: 04. 09.2014 / účinnost od: 05. 09.2014
Založila: Ludvíkova/E Úo- sqnctzo t l
Datum sejmutí z úřední desky dne: 15- zářt20|4U.aLuLjr §§Jrrrual Z ul§ulll u€§Áy uIIg; L), z:dn zvl+ _--_,
oprávněná osoba/ razitko orgánu potwzující zveřejnění, vyvěšení a sejmut(Lokurnegí

Vytvořeno: 04.09. 2014 l zméněno: 05. 09,2014 | Zveřejněno způsobemum

č. i. : n_N1_o 9 N zzo- l2-0g /201 4
počet listů: l
Početvýtisku: l
Čislo vYtisku: druhý
Za správnost: Helena Ludvíková

^

oBEc KUNĚ,rovIcE)^ Kurrějovice 28
330 85 Líšťany

Ič! 00578086, Tel.:377 g27 O7O

žňující d.ílkový přístup od: 05, 09. Z0l4
do: 15. 09.2014||
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