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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1. – 7. 5. 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 zápisu26 ze dne 9. 12. 2016                                                                                                                                    
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                                                        
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                       
6. Body jednání 

6.1.   Cenová nabídka, oprava autobusové zastávky, DP/16/09-12/2016
6.2    Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice (04/16)
6.3.   Kupní smlouva č. 01/01/17, p. p. č. 415/60
6.4.   Dokladová II. etapa inventarizace, inventurní soupisy
6.5.   Dotační titul Dětské hřiště 2017
6.6.   Správní poplatky, dlužníci SKO, PES
6.7.   Metodické doporučení ÚSC
6.8.   RÚ 2, RÚ 3
6.9.   Neoprávněné založení skládky bio. a kom. odpadu, k. ú. Kunějovice, lokalita U křížku
6.10. Protokol o provedení fyzické inventarizace majetku z projektu Phare 2001 CZ
6.11. Objednávka č. 01/02-01/2017 + rozpočet akce DHK 
                                                                                                                                          

       
       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. Dohoda o provedení práce č. 01/01/17                                              
       7.4. Volné pobíhání labr. retrívr 
      7.5.  Opatření obecné povahy, bobr
       
       
  

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-27/VZZO-13-01/2017, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:
                                                                                                                                                                                                        
                                                         pro: 4                  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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