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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1. – 7. 10.  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 zápisu48, 01 (zasedání ze dne 19. 10. 2018 a 1. ustavujícího zasedání, ze dne 31. 10. 2018)                                  
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání

6.1.   Rozpočtové opatření   č. 4   ke schválení -    Návr  h (21. 9. 18), Rozpočtové opatření č. 5 (3. 10. 18)  
6.2.   Rozpis zasedání zastupitelstva obce   Kunějovice_rok 2019
6.3.   Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (21. 12. 2018) 

6.4.   Návrh rozpočtu   2019, střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021
6.5.   Záměr obce   č. 4, GP č. 321 – 131/2018
6.6.   I. etapa inventarizace majetku a závazků  (Příkaz k provedení roční periodické inventarizace, Protokol
         o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur   na rok 2018, Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2,    
        Směrnice k provádění inventarizace 2018)                                                                                                                      
6.7.   Aktualizace strategického rozvojového dokumentu     
6.8.   Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2019,
         Směrnice o činnosti finančního a kontrolního výboru
6.9.   Předávací protokol   pro funkci starosty 
6.10. Zmocnění   k provádění rozpočtových úprav 
6.11. Oznámení o vypouštění rybníka
6.12.  Správní poplatky  , dlužníci svoz SKO, poplatek PES 
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6.13. Hodnota dárkových balíčků   (jubilea r. 2019) 
6.14. Návrh označeného   umístění   biologického odpadu
6.15. Zajištění péče a údržby mostku a vodních toků
6.16. Návrh programu prací zastupitelstva ( Vacek, Poláková )
6.17. Třídění odpadů s 85% příspěvkem z EU
                                                                                                                                                                                                                        

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

          p_3

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/N%C3%A1vrh-rozpo%C4%8Dtov%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-4.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/P%C5%99%C3%ADkaz-k-proveden%C3%AD-ro%C4%8Dn%C3%AD-periodick%C3%A9-inventarizace-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Rozpis-zased%C3%A1n%C3%AD-zastupitelstva-v-roce-2019.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-5.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/N%C3%A1vrh-rozpo%C4%8Dtov%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-4.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
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7.3.    Návrh cenových podmínek pro rok 2019 - Ceník svozu a odstranění směsného komunálního 
odpadu, ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu, navýšení cen, AVE CZ 
odpadové hospodářství 
7.4.    Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území PK 2019 
         ( 5 379,- ), kritéria a hlediska  pro výši příspěvku obcí  
7.5.    Podání  , č. j. DP 26/15-11/2018, Pavel Lukáš Ševčík
7.6.    Čistička odpadních vod pro obecní dům
7.7.    Výměna kotle   na tuhá paliva za plynové (obytná část, klub)
7.8.    Návrh rozšíření nádob pro separovaný odpad (sklo, u OÚ)
7.9.    Rozsvícení vánočního stromku (2. 12. 2018)
7.10.  Dotaz k rozjednanému návrhu nabídky (09/2018 - rolety/regály, kuchyňský kout, žaluzie), A. Maštaller

  
                                                                                                                                                                                                 

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-02/VZZO-23-11/2018, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                                                                                                         
18:30         
                                                     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       ...........................................................................                
                           …....................................................................................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………...
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………….

     
              
               
                                          Jiří Löwy         Roman Vacek          Slavomíra Poláková         Ladislav Kadlec        Václav Král       
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