
  UP-10/VZZO-07-08/2015                                       Příloha č. 3 Zápisu z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018                                                                               7. 8. 2015

  
Upravený program Upravený program o nově zařazené body jednání; 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1, 7.1 – 7.4. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                                                                                     
1.    Úvodní část ………………………………………………………………………………....  1                                                                                                    
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                                                                                                          
2.    Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu ……………………………………………………....   2
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 10. 7. 2015           ……………………………….........  3                                                                                                  
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ………………………………………………....   4                                                                                               
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ……………………………….......    5                                                            
Body jednání    ………………………………………………………………………………......   6                                                                                          
6.1. Rozpočtové opatření 02                                                                                                                                                                                                             
6.2. Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo ´1998´                                                                                                                                                               
6.3. Garantovaný postup majetkoprávního vypořádání stavby chodníku, návrh smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka      
6.4. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN, V-3472/2015-407   
6.5. Dohody o provedení práce č. 02, 03, 04/07/2015                                                                                                                                                                                            
6.6. Sdělení ke stížnosti, VM-Šil/18385/2015                                                                                                                                                                                        
6.7. Vyjádření k DP 30/29-07/2015                                                                                                                                                                                                

       7.1. Nově zařazené body jednání  
       7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
       7.3. Žádost o kácení a prořez stromů, Marie Nováková, CHO Pod Hřebenskem
       7.4. TDI k rekonstrukci hygienického zařízení, Krycí list fakturace, rekapitulace, propočet ceny, Vladimír Habart
       7.5.  Vyhlášení nebezpečí požárů - srpen 2015, Nařízení Plzeňského kraje č. 42011 

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ………………………………………………....    8                                                                                                   
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-10/VZZO-07-08/2015, další přílohy, závěr ….....     9
                                                                                                                                                                                                                                                            
Hlasování o upraveném programu jednání :                                                                                                                                                                                                               
                                                                                      pro: 5                 proti: - 0 -                  zdržel se:  - 0 -                 
Připomínky ze strany členů zastupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83  odstavec 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 159/2006 Sb.,             
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů:

                                                         ......................................                    bez připomínek          ........................................................................                                         
                                                         ….......................................................................................................................................................................                                   
                                                         ….......................................................................................................................................................................                                   

   Upravený program_10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice konané dne 7. 8. 2015                       UP-10/VZZO-07-08/2015                          (2015) Obec Kunějovice                                       Strana: 1/1

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Kryc%C3%AD-list-fa-ce-rekap.-propo%C4%8Det-ceny.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-Plze%C5%88sk%C3%A9ho-kraje-%C4%8D.-42011-ze-dne-11.-kv%C4%9Btna-2011.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-nebezpe%C4%8D%C3%AD-po%C5%BE%C3%A1r%C5%AF-srpen-2015.pdf

