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Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1 – 7.5. 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 6. 11. 2015           ……………………………….........  3                                                                                                                                                     
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ………………………………………………....   4                                                                                                                                                      
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ……………………………….......    5                                                            
Body jednání    ………………………………………………………………………………......   6

6.1.  Návrh rozpočtu 2016                                                                                                                                                                                                                                                                      
6.2.  Rozpočtový výhled 2016 – 2018   
6.3.  Výroční zpráva 2015 o poskytování informací  
6.4.  Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice v roce 2016  
6.5.  Závěr jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                                                                                              
6.6.  Aktualizace RSD, plánování rozvoje                                                                                                                                                                                                                                              
6.7.  Plán práce/činností výborů Zastupitelstva obce Kunějovice
6.8.  Program jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
6.9.  Veřejná vyhláška, VP Návrhu Územního plánu Kunějovice
6.10. Zápis z úvodního jednání KoPÚ Kunějovice
6.11. Ukončení pronájmu nebytových komerčních prostor - pohostinství
6.12. Projednání změn obecních a katastrálních hranic                                                                                                                                                                                     

       7.1. Nově zařazené body jednání  
       7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
       7.3. Záměr pronájmu nebytových prostor 
      7.4. Stížnost, poděkování, žádost_sesun kameniva, umístění PO, odkoupení úv. cesty, ozn. kácení, DP 36/07-12/2015, DP 37/30-11/2015

       7.5. Dotace v rámci PO5 -  komplexní opatření
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ………………………………………………....    8                                                                                                                                        
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-14/VZZO-11-12/2015, další přílohy, závěr ….....     9                                                                                                                                  

Hlasování o upraveném programu jednání :                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                      pro: 4                  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          ........................................................................                                                             
                                                                                                    ….......................................................................................................................................................................                                   
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