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Příloha č. 3 Zápisu ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022

25. 1. 2019, vytv. 07:06

Upravený program o nově zařazené body jednání; 4. 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 zápisu03 (zasedání ze dne 21. 12. 2018)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Plán prací pracovníka na DPP, Nabídka AG Grant, s. r. o.

Body jednání
6.1. Podklady pro podání žádosti o schválení obecních symbolů (Žádost o schválení návrhu znaku a vlajky obce
a doporučení Předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky symboly obci udělit, ….. )
6.2. Žádost nájemce obecního bytu o úhradu části nákladů na vytápění prostor bývalého pohostinství v majetku
OÚ/topná sezóna 2018/2019
6.3. Závěr jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)
6.4. Návrh čištění příjezdových cest na pole, příkopu u účelové cesty nad zámkem a špejcharem, zastavení splavování
pole v místě vjezdu zemědělské techniky
6.5. REMA AOS, zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalů
6.6. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
6.7. Informace podvýboru pro heraldiku a vexilologii, č. j. 192/8VO/2019/ppHaV
6.8. Informace o zveřejnění výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2019
6.9. Oznámení o provedení kontroly plateb pojistného, VZP
6.10. Usnesení zastupitelstva o podání žádosti do programu MMR
6.11. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, OŽP-Čel/1784/2019
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

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

Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy, splátkový kalendář č. 19002
Výzva k seznámení se s podklady pro vydání závazného stanoviska, č. j. NPÚ-341/594/2019, ze dne
15. 01. 2019 ve věci „Oprava oplocení bývalé školy“ v Kunějovicích, na pozemku st. p. č. 50,
k. ú. Kunějovice, nemovitá kulturní památka,ÚSKP 106087
7.5. Finanční vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2018
7.6. Cenová nabídka AG Grant projekt, s. r. o.
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-04/VZZO-25-01/2019, 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:
19:00
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