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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 43. 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 zápisu42 (zasedání 27. 04. 2018)                                                                                                                            
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                                      
6.   Body jednání
 

                                                                                                                                                                                       
6.1.  Návrh záměru směny pozemků (p. p. č. 821/4 x 86/6)  
6.2.  Objednávkový list   č. 03/07-05/2018
6.3.  Seznam, grafický přehled místních názvů a pomístních jmen  
6.4.  Kupní smlouva o převodu nemovitostí  a  Návrh na vklad do katastru nemovitostí  
       (ZPV-347439/2018-20)
6.5.  Nabídka  ,   renovace oplocení veřejného prostranství (Oú) a přilehlých prostor
6.6.  Stanoven  í přechodné úpravy provozu na silnicích II/180, II/193, II/204, III/204 5, III/204 6, II/205, 
        III/205 3, k. ú. Úněšov, Zahrádka u Všerub, Kunějovice, Nekmíř, Nevřeň, Čeminy
6.7.  N  ávrh závěrečného účtu za rok 2017
                                                                                                                                                                                   

            
              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.   Protokol o schválení účetní závěrky
7.4.    Objednávka č. 18121526, spisové skříně (GDPR)
7.5.   Objednávka č. 3149997, stojan pro jízdní kola  

                                                                                                                                                                                                     
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-43/VZZO-25-05/2018, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                                                                                                         
18:19         
                                                     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  ...........................................................................                         
                           ….......................................................................................................................................................................                   
               
                                          Miloslav Novák         Jan Šabacký             Marek Ludvík         Jiří Löwy          Václav Král       
                                         ………………….      …………….                omluven               ………….         ……………...

   Upravený program_43. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                      UP-43/VZZO-25-05/2018   
  

  ●●●   ●  (2018) Obec Kunějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                  

          p_3

http://www.obeckunejovice.cz/

