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Příloha č. 3 Zápisu z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018
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Upravený program o nově zařazené body jednání; 34. 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 zápisu33 (zasedání 14. 7. 2017)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání

6.

6.1. Rozpočtová úprava č. 2
6.2. Námitkové řízení po dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Kunějovice,
Oznámení o dokončení obnovy KO a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
6.3. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 837/1 a pozemku p. č. 25/4, Záměr obce Kunějovice č. I/2017
6.4. Realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací k obecně prospěšným účelům
6.5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, oprava místních komunikací;
žádost o zpracování cenové nabídky
6.6. Výsledek zad. řízení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – hřiště, Zpráva z VŘ veřejné zakázky MR
6.7. Výsledek zad. řízení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – kaple, Zpráva z výběrového řízení
6.8. Smlouva o dílo č. 01/17/8/17 na veřejnou zakázku/dílo „Stavební opravy Kaple sv. Anny“
6.9. Smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Vybudování dětského hřiště“

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

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, Minist. zemědělství
Žádost o prodej části poz. p. č. 372/1, DP č. 16/11-08/2017
Dohoda o provedení práce č. 03/18-08/17
Žádost o přidělení bytu, DP č. 17/11-08/2017

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-34/VZZO-18-08/2017, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:
pro: 5

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 ...........................................................................
….......................................................................................................................................................................
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