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Příloha č. 3 Zápisu z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022

22. 2. 2019, vytv. 07:35

Upravený program o nově zařazené body jednání; 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
2.1; 7.1. – 7. 6. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
1. Úvodní část
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů
2. Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu04 (zasedání ze dne 25. 1. 2019)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Body jednání
6.1.
6.2.

II. etapa inventarizace majetku a závazků
Závazné stanovisko, stavební úpravy oplocení, nem. kult. pam. ÚSKP 106087, č. j.: OÚP/216/2019
+ závazné stanovisko povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, č. j.: OŽP-Čel/1784/2019
6.3. Závěr jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)
6.4. Oznámení záměrů – 1. Umístění herních prvků při rozšíření dětského hřiště, p. p. č. 541/11;
2. Stavební úpravy oplocení dětského hřiště, východní část p. p. č. 541/11;
3. Stavební úpravy oplocení bývalé školy, poz. budovy OÚ č. p. 28, p. p. č. 50 a p. č. 541/2
6.5. Volební materiály pro obce č. 1 - Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do EP

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání

Inventarizační zpráva za rok 2018
Prostřihání, oživení ovocných stromů v sadu za OÚ (Vacek, Král), dosázení ovocných stromů
Výroba stolů do bývalého pohostinství, schválení (Vacek, O. Hakr)
Financování dopravní obslužnosti, Smlouva o poskytnutí účelové dotace

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-05/VZZO-22-02/2019, další přílohy, závěr
Hlasování o upraveném programu jednání:
pro: 5

19:00

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
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jiří Löwy

Roman Vacek

Slavomíra Poláková
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