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Příloha č. 3 Zápisu z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022

15. 3. 2019, vytv. 14:47

Upravený program o nově zařazené body jednání; 6. 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 zápisu05 (zasedání ze dne 22. 2. 2019)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání
6.1. Program 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 2019
6.2. Zpráva o hospodaření v obecním lese 2018
6.3. Dotazník za rok 2018 o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr,
příloha č. 2 Smlouvy mezi obcí a EKO-KOM, a. s.
6.4. Zákaz změny vymezení volebních okrsků, Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
6.5. Přehled vyúčtování 2018 – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
6.6. Úprava legislativy v oblasti odpadového hospodářství

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

Dotaz, kácení olší, změna v katastru – obecní cesta/rozmezí parcel obecní cesta x Zýma
Svoz nebezpečného odpadu
Upozornění k prošetření možného týrání zvířat ve spádovém území
Přijetí pracovníka na DPP

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-06/VZZO-15-03/2019, další přílohy, závěr
Hlasování o upraveném programu jednání:
pro: 4

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
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Roman Vacek

Slavomíra Poláková

Ladislav Kadlec
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