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Č. j.: P-NP-15/VZZO-08-01/2016; Příloha č. 1 Zápisu z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018                                                                             31. 12. 2015

PozvánkaPozvánka  ● 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

                                                                                        (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění)                                                                                                         

Termín konání: 8. 1. 2016                                                                                                                                                                                     
Čas konání:       1800 – 2100 hod.                                                                                                                                                                                                                                                  

Místo konání:    zasedací místnost, Kunějovice 28

1.1. Úvodní část   …………………………………………………………………………………………………………………............         1                                                                                                                                                                   

1.2. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                                                                                                                                             
2.1. Prezenční listina ………………… ………………………………......... ……………………………………………………..........         2                                                                                                                                                                   

2.2. Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                                                                                                                                  
Projednání námitek k zápisu ze ZOK dne 11. 12. 2015     …...........................................…...............................................         3                                                                                                                                                                  

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání  ………..……………………………………………………………….........          4                                                                                                             
Přenesené body jednání z předchozího zasedání    …………………………………………………………………….........          5                                                                                                                          
Body jednání  ………………………………………………………………………….............................................................................          6                                                                                                                      
6.1.  Návrh usnesení Zastupitelstva obce Kunějovice o vydání ÚP dle § 54 stavebního zákona                                                                                                                                            
6.2.  Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 
6.3.  Pronájem nebytových prostor, provozování pohostinství 
6.4.  Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (DH)
6.5.  Plošná oprava a změna povrchu chodníku + dostavba                                                                                                                                                                                    
6.6.  Smlouva + dodatek č. 1 – MMR-POV                                                                                                                                                                                                                           
6.7.  Závěrečné vyúčtování dotačního titulu Územní plány – část C                                                                                                                                                                                           
7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání   ……………………………….........     7                                                                                                                       
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání                                                                                                                                              
Diskuse, různé                                  …………………………… ………………………………………………………………........    8                                                                                                             
Návrh usnesení, závěr  …………………………………..……………………………………………………………………………........    9 
                                                                         

Založeno na úřední desce dne: 31. 12. 2015 / schváleno: 30. 12. 2015 / účinnost od: 31. 12. 2015 | Založila: Ludvíková/EÚD-64/12/2015 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 11. ledna 2016                   
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:                                                                                                                                                                                            
Vytvořeno: 29. 12. 2015/aktualizováno: 30. 12. 2015|Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup > úřední deska od 31. 12. 2015 - 11. 1. 2016                     مرال                                                               
Zastupitelé obce seznámeni s návrhem programu jednání elektronickou cestou dne 31. 12. 2015.              

                 Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 2         |       Číslo výtisku: druhý        |       Za správnost: Helena Ludvíková                                                                                                                                      Počet listů: 1           |           Počet výtisků: 2         |       Číslo výtisku: druhý        |       Za správnost: Helena Ludvíková                                                                                                                     
Jednání ZO je veřejné, každý má právo se ho zúčastnit. Jednání ZO je veřejné, každý má právo se ho 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-mailu e-mailu kunejovice  @  post.cz,  : yzcbhyd nebo osobně na OÚ : yzcbhyd nebo osobně na OÚ do 7. 1. 2016do 7. 1. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Návrh programu:
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