
Č.1, r-Nr-oz,vzzo-|2-12l2014 ; Příloha t. / zapisu z2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
ve funkčním období 2014-2018 5. 12.2014

Pozvánka

2. veřejné zasedání Zasfupitelstva obce Kunějovice
(v souladu se zákonem o obcích č. l 28/200a Sb., § 92 odst. ] v platném znění)

Termín konání: 12. 12. Z0l4
čas konání: 1800 - 2100 hod.
Místo konání: zasedací místnost, Kunějovice 28

Návrh programu:

1.1 Zahájeni, určení ověřovatelů

2.1 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedáni, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZOK dne 14. I1.20I4 ......... .....,.....,.. 3

Kontrola plnění usneseni z posledních jednání ...,
Přenesené body jednriní z předcbozího zasedání

4

5

6
6.1 Dálkový přístup k údajům KN
6.2 Návrh rozpočtu 2015
6.3 Rozpočtový výhled 2015 - 2017
6.4 Rozpočtové opaření č. 5
6,5 Předpis ě.I3l1997 Sb.; Zákon o pozemních komunikacích
6.6 Y ylůití údqů z ROB a AISEO
6.7 Příjezdová cesta k p. p. ě. 301/1
6.8 Výroční zpráva2014
6.9 Veřejná vyhlaška, Oznámení, návrh ÚP
6.10 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ě. IV-12-000965017, Kunějovice, p 453112, kNN
6.11 Územní souhlas, p. ě.453112. kNN
6.12 Zahájení územního roáodnutí, twalý travní porost
6.13 Příkaz k provedení roční periodické inventarizace majetku azávazků, Plán inventur na rok20l4
6.14 Směrnice k provádění inventarizace
6.15 Protokol o proškolení členů invetarizační komise
6,16 Strategický rozvojový dokument pro dotační titul DT 4
6,17 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Všeruby pro školní rok201512016
7.1 Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednráni
7.Z Dle poŽadavků, připomínek a podnětu zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Diskuse, různé
Náwh usnesení, závěr

8

9

Jednaní ZO je veřejné,každý má právo se ho áčastnit.

ZájemcŮm o doplnění náwhu píogramu doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního
formuláře www.kunejovice.cz, kunejovjce@post.cz nebo t'ťj: yzcbhyd - do 12. |2. 2Ol4 (l l -ti hodin).
Založeno na uřední desce dne: 05. |2,2O14 /schváleno: 04, 12.2alr4 / účinnost od: 05. 12. 2ol4
Založila: Ludvíková/EÚO-qgtttZtZ014 |Datumsejmutí z uřední desky dne: l5. prosince 20
OPrávněná osoba/ razitko orgánu potwzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Vytvořeno: 04. 12.2014 / změněno: 05. l2- 2014 | Zveřejněno způsobem umožňující drálkový přísfup: 05. \?:2014 - 15. 12.2al4
Počet listů: 1 l Počet vlýtisků: 2 l Číslo výtisku: druhý | Za správnost: Helena Ludvíková
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