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P-NP-01.1/OUKU/VZZO-20-01/2020, sp. zn.: 101.2.1 A/10; Příloha č. 1 Zápisu z 1/2020. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022

Pozvánka

Termín konání: po 20. 1. 2020
Čas konání: 1800 – 2000

●

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

Místo konání: zasedací místnost OÚ, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

Návrh programu:
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

Úvodní část
Zahájení, určení ověřovatelů
Prezenční listina
Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu z 15. veřejného zasedání, ze dne 16. 12. 2019
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
Přenesené body jednání z předchozího zasedání
- Plán rozvoje sportu + Aktualizace strategického rozvojového dokumentu

Body jednání
6.1. Aktualizace směrnice č. 10/14
6.2. Vnitřní předpisy – podpisové vzory, stravné - aktualizace
6.3. Cenové nabídky na výměnu oken a dveří profilovým syst. se stavební hloubkou 70mm, zasklení izolačním dvojsklem, kompletní výměna
zahrnující demontáž původních prvků, likvidaci, montáž nových prvků + následné zednické začištění – hasičská zbrojnice

6.4. II. etapa inventarizace majetku a závazků
6.5. Návrh OZ vyhlášky 01/2020 – správní poplatky
6.6. Zpráva o stavu romské menšiny v PK za rok 2019
6.7. Závěr 1. jednání Finančního výboru ZOK, OÚKU/02.1/P-NP/1.JFV/ZOK-06-01/2020
6.8. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2020, o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakl. se stav. odpadem
6.9. Oznámení o změně odborného lesního hospodáře, Smlouva o výkonu funkce OLH a lesního správce
6.10. Dodatek ke smlouvě 1822001 OÚ, o odvozu a využití separovaného odpadu
6.11. Žádost o zajištění péče a údržby, č. j.: OÚKU/06.1/Ž-01/13-01/2020-Lu, sp. zn.: 231.1/V/20
6.12. Smlouva o zemědělském paktu dle ust. § 2345 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák.
6.13. Výběr archiválií do skartačního řízení
7.1.
7.2.
8.
9.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Diskuse, různé
Návrh usnesení, závěr
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مرال
Zastupitelé obce seznámeni s návrhem programu jednání elektronickou cestou dne 13. 1. 2020.
Počet listů: 1

|

Počet výtisků: 1

|

Číslo výtisku: jediný

|

Za správnost: Helena Ludvíková

Jednání ZO je veřejné, každý má právo se jej zúčastnit. Zájemcům o doplnění návrhu programu doporučujeme uplatnit body k jednání prostřednictvím kontaktního formuláře,,
e-mailu kunejovice@post.cz,
: yzcbhyd nebo osobně na OÚ do 17. 1. 2020
IČ: 00573086
www.kunejovice.cz
377 927 070
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