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o nově zařázéné bodý jédnáni; É. veřejné zasedání Zastupitelstva obce t<uňějovié
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1. Úvodní část
|1, 1. Zahájení, určení ověřovatelů
iZ. Prezenční listina
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisuo7 (zasedání ze dne 26. 4. 2019)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené bodyjednání z předchozího zasedání
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" Zanesení wliěŮ, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý nebo přechodný pobyt, ale ldeří jsou v jeho obvodu v pemocnici,
-poradnici, sanatoriu, ústavu saciúIní p!če nebo v obdobném ústavu a zaťuení, nebo jsou v policejní cele, v místě llykonu vazby nebo v místě qýkonu '

Informoviní žadatele-o zápis do SV pro volby d9 EP o tom, jak byla jeho žádost vyřízena (§ 29 odst. 4 zókona),

Zgjištění tel, spoj. do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlašení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu (§ 15 odst. ij

ffiitant hldsovacích lístků okrskovym uotebním komisím (§ 26 odst,4 zókona), :, ,,,

Zajištění průběhu hlgso,uón"!.(§ 3 odst. 3, § 18 odst. 1 a 34 a nósl. zókona) , !:

itb.J. írE Rzameru Smenv A. L?VV " ,i
:,...: J --, J ,IlufiieKub á

7,1. Nově zŇazené boOy jódnani, hlasování o upraveném programu ;ednani

elekiainstalace v barovi čósti, Výméita procovních desek pro putt / bar * ,*konrr.uk. e , negaiy. Oprarr"poroperů u stavajicích



z S. veŘj,afic zasedáni

B. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, ruzné
9. Návrh usnesení, usnesení přílaha č. 1Z-aBNZZ}-17-a5/201g, další přílohy, závěr
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iPřipomínky ze strany ČlenŮ zastupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83 odstave c 2 zákona č. 128/2000 Sb,,
.o obcích (obecní zíizený, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte4ých
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7.6. R. Vacek - ZÓměr oplocení mezi abecním pozemkem - hřiště / Vóclav KróI - severní části p, p. č, 541R,541/19,
541/15 {VP) x jižni čósti p, p. č. 541/11,541i74l, áovykócení dřeva zabraňujícímu opravy oplocení (druh oplocení,

7,7. Cenová nabidka Jv MAL, , ,. o.

7,B. Smlouva a budaucí smlowi o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavfu M-124014B44NB1

7.IO. Dotaz na úklid obecniho pozemku L. Kubovó

bez pňpomínek
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Václav KrálLáilišiáv

EtX 377 927 o7ll

kontakt: llelena l,urlr íkor ít


