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Příloha č. 3 Zápisu z 38. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018
15. 12. 2017, vytv. 15:14
předl. 18:33

Upravený program o nově zařazené body jednání; 38. 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 zápisu37 (zasedání 24. 11. 2017)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
6. Body jednání

6.1. Výpověď dohody o pracovní činnosti, N. Šabacká, DP 32/27-11/2017
6.2. Protokol o vytyčení hranice pozemku, souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků , č. 308-16/2017
6.3. Kupní smlouva č. 08/12/2017, p. p. č. 821/5 ( Záměr obce Kunějovice č. III / 2017), Návrh na vklad práva do KN
6.4. Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/17, spádovost školského obvodu – Mateřská škola Všeruby
6.5. Rozpočtové opatření č. 4
6.6. Delegovaný zástupce do okrskové volební komise 2018
6.7. Výroční zpráva o poskytování informací 2017
6.8. I. etapa inventarizace majetku a závazků
6.9. Rozpis zasedání zastupitelstva obce v r. 2018
6.10. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
6.11. Plán práce/činností Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2018,
Návrh programu na 3. jednání Finančního výboru
6.12 Změny jízdních řádů od 10. prosince
6.13 Stanovení min. počtu členů OVK, info o počtu a sídle volebních okrsků, jmenování zapisovatele OVK
6.14 Vypsání veřejné zakázky Stavební úpravy Kaple sv. Anny, ADM/VŘ-04/12/17

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

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Povolení kácení, ADM-PKP-02/13-12/2017-Lu
Dopravní značení v obci, doplnění
Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Sdělení_DP_31/22-11/2017, L. Kubová

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-38/VZZO-15-12/2017, další přílohy, závěr
Hlasování o upraveném programu jednání:
pro: 4

18:51

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 ...........................................................................
….......................................................................................................................................................................
Miloslav Novák
………………….

Jan Šabacký
…………….
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Marek Ludvík
………………

Jiří Löwy
omluven

Václav Král
…………...
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