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Zastupitelstvo obce Kunějovice
Pozvánka – Návrh programu

 V. zasedání zastupitelstva obce se bude konat v jednací místnosti OÚ  
                17_01_2023__ pozor změna, přesunutí termínu!__ 18 – 20,00h 

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

č.   |   Bod jednání:

1.      Zahájení V. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy  

2.      Určení ověřovatelů zápisu
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy

3.      Prezenční listina 

4.      Doplnění obsahu návrhu programu, 
        schválení programu V. zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy

5.      Projednání námitek k zápisu ze IV. ZZ ze dne 19. 12. 2022
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy

6.      Prostor pro vystoupení občanů – pravidelný bod se začátkem v pevném čase 18.00 hodin   
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy

7.      Dotazy a informace členů zastupitelstva 
        – pravidelný bod se začátkem po skončení bodu Vystoupení občanů 

8.      Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy

9.      Přenesené body jednání z předchozího zasedání 
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy •  -  
10.    Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím | č. j.: OÚKU 325/20-12/2022-Lu  
        Předkládá: Tomáš Zajíček

11.    Směrnice o činnosti finančního o kontrolního výboru   

12.    Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
        o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (§18 odst. 1); 
        Předkládá:  starosta Jiří Lőwy 

13.    Protokol z prvního zasedání okrskové volební komise  | č. j.: OÚKU-260.5.b/23-12/volby 2023-Lu  

         Předkládá: zapisovatel Zdeňka Ludvíková 

14.    Zapůjčení přenosného označníku | č. j.: OÚKU 01/02-01/2023-Lu

        Předkládá: starosta Jiří Lőwy

15.    Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
                Předkládá: starosta Jiří Lőwy  

16.    Smlouva o dílo č. SR/001/23 
         Předkládá: starosta Jiří Lőwy, SOVT-RADIO, s. r. o. 

17.    Smlova o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
                Předkládá: starosta Jiří Lőwy, ČEZ Distribuce, a. s. 

18.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání          

19.     Informace starosty
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy

20.     Diskuse, různé
          Předkládá: starosta Jiří Lőwy                                                                                                                                           1
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