
36. zasedání Zastupitelstva obce  Kunžak

               

Na základě § 91 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tímto  s  v  o  l  á  v  á  m

36. z a s e d á n í  Zastupitelstva obce Kunžak, které se bude konat

ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 17.00 hodin
-------------------------------------------------------------------------

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunžak

Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kunžak

3. Rozpočtová opatření vlastní

4. Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na roky 2019-2020, ZŠ SNW Kunžak

5. Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na roky 2019-2020, MŠ Kunžak

6. ČEVAK a.s. – Návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2018

7. Místní poplatek za odstraňování odpadů pro rok 2018 – Návrh obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2017

8. Péče o občany

9. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva obce Kunžak od 01.01.2018

10. Vynětí zemědělské půdy ze ZPF - Zvůle

11. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu  

na roky 2019-2020

12. Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu č.3/2017

13. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství

14. Žádost o dotaci – Český svaz žen, z.s. Kunžak 

15. Výběr dodavatele na akci „Zateplení obvodového pláště a výměna otvorových 

výplní objektu obecního úřadu v obci Kunžak“ 

16. Studie úprav náměstí Komenského

17. Obecní rybník „Za Broschem“ v k.ú. Kaproun

18. Žádost o pronájem pozemku p.č. 2521 v k.ú. Valtínov 

19. Žádost o koupi části  parcely číslo759/1 v k.ú. Mosty.
20. Žádost o koupi parcely číslo 274/13 v obci a k.ú. Kunžak na stavbu rodin. domu
21. Žádost o koupi části parcely číslo 759/1 dle geom. plánu p.č.759/23 v k.ú. Mosty
22. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací 55c Valtínov

23. Různé
a) MŠ Kunžak – personální obsazení

b) informace o stavebních projektech

              24. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva

                25. Závěr

Ing. Vladimír Šamal
            starosta




