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Příloha č. 3 Zápisu ze 46. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 – 2018
předl. 18:04

24. 08. 2018, vytv. 08:28

Upravený program o nově zařazené body jednání; 46. 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 zápisu45 (zasedání 20. 07. 2018)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
6. Body jednání

6.1. Návrh obecního znaku a praporu obce, V. Randa, DiS
6.2 Revokace usnesení č. 655/06/18 d) – Kupní smlouvy č. 09/06/2018 a č. 10/06/18
6.3 Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebních okrsků
6.4 Jmenování zapisovatele OVK
6.5. Přesun jednání finančního výboru ZOK
6.6. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, DP 21/20-08/18
6.7. Zajištění mapování strategických investic v obcích
6.8. Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov
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. Vyhodnocení nabídek prodlouženého záměru č. III/07/18, výpůjčky nebytových prostor
přízemí obecní budovy, Zpráva z řízení o výběru nejvhodnější nabídky
7.4. Vícepráce - položkový rozpočet (fa), rekonstrukce zasedací místnosti Oú
7.5. Předávací protokol – záznam o převzetí díla - rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-46/VZZO-24-08/2018, další přílohy, závěr
Hlasování o upraveném programu jednání:
18:20

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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