
Č. j.: UP-09/VZZO-10-07/2015                      Příloha č. 3 Zápisu z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                       

                                                                                                                          ve funkčním období 2014 – 2018                                                10. 7. 2015

Upravený programUpravený program
o nově zařazené body jednání; 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1, 7.1 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                              

1.    Úvodní část ………………………………………………………………………………....  1           
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                 
2.    Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu ……………………………………………………....   2
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 12. 6. 2015           ……………………………….........  3         
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ………………………………………………....   4          
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ……………………………….......    5         

Body jednání    ………………………………………………………………………………......   6        
6.1.   Dotační titul MMR – p. žádost č. 78902, podpora OaRV                                                          
6.2.   SOD č. 1998, z. č. M10111, Stavební montáže, s. r. o.
6.3.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                                                                                                     
6.4.   Příspěvek na konání dětského dne                                                                                                 
6.5.   Závěr jednání Finančního výboru ZOK                                                                                        
6.6.   Zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky 36/2006 Sb.                                                                            
6.7.   Žádost o poskytnutí finančních prostředků SK FC Kunějovice                                                
6.8.   Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602934646
                                                                                                                                                                     

7.1. Nově zařazené body jednání  
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Pořízení chladničky do provozovny pohostinství
7.4. Dohoda o provedení práce TDI č. 02/07/15

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ………………………………………………....    8          
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-09/VZZO; 10-07/2015, další přílohy, závěr ….....     9

                                                                                                                                                                           
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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