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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 37. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1. – 7. 9. 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 zápisu36 (zasedání 13. 10. 2017)                                                                                                                            
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                                      
6.   Body jednání 

6.1.   Vyrozumění_zápis do Ústředního seznamu kulturních památek ČR 
6.2.   Dohody o provedení práce č. 05 – 09/10/2017 
6.3.   Kupní smlouva č. 06/24_11/2017, p. p. č. 49/2 ( Záměr obce Kunějovice č. II/2017), Návrh na vklad práva do KN 
6.4.   Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/17, spádovost školského obvodu – Mateřská škola Všeruby,   
         posouzení zákonnosti návrhu OZV 
6.5.   Závěr jednání finančního výboru ZOK 
6.6.   Kamerový systém hřiště, prostranství uložení velkoobjemového odpadu 
6.7.   Brigáda FC Kunějovice, kačírek, dětské hřiště 
6.8.   Inventarizace majetku a závazků, Plán inventur 2017, Příkaz k provedení roč. periodické inventarizace, 
         Protokol o proškolení členů IK Směrnice inventarizace MaZ, př. 2, Směrnice k provádění inventarizace 2017 
6.9.   Návrh rozpočtu 2018, Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 2018 – 2020, Plán investičních akcí 
6.10. Opatření obecné povahy, zpracování těžeb 
6.11. Oprava komunikací – asfalt část B 
6.12. Rozpočtová úprava č. 3                                                                                                                                                 

             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.  Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu, ceník svozu a využití separovaných složek KO
7.4.  Žádost P. L. Ševčík, DP 30/20-11/17, 
7.5.  Znečištění veřejné komunikace, DP 31/22-11/2017, L. Kubová
7.6.  Dosadba ovocných stromů
7.7.  Záměr č. III/24/11/17, prodej pozemku p. č. 821/5
7.8.  Žádost o doplnění dopravního značení v obci 
7.9.  Návrh pořízení stolů a židlí do FC klubu + zasedací místnosti OÚ - starosta

                                                                                                                                                                                                     
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-37/VZZO-24-11/2017, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                                                                                                         
 18:47                                                              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  ...........................................................................                         
                           ….......................................................................................................................................................................                   
     
                                          Miloslav Novák         Jan Šabacký             Marek Ludvík         Jiří Löwy          Václav Král       
                                         ………………….      …………….             ………………        …………          …………...
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