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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 44. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1. – 7. 4.  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 zápisu43 (zasedání 25. 05. 2018)                                                                                                                            
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
       Nabídka - renovace oplocení veřejného prostranství (Oú) a přilehlých prostor                                                                                    
6.   Body jednání  
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    
6.1.  Protokol o schválení účetní závěrky
6.2.  Schválení z  ávěrečného účtu   za rok 2017
6.3.  Návrh programu – jednání finančního výboru  ZOK 
6.4.  Výpověď   nájemního vztahu (založeného Smlouvou o nájmu prostor sloužících k podnikání, ze dne 1. 2. 2016) 
6.5.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (kaple), rozpočet opravy střešní krytiny

                                                                                                                                                                                   

            
              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.   Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
7.4.   Záměr pronájmu/výpůjčky nebytových prostor, přízemí obecní budovy, č. p. 28

                                                                                                                                                                                                     
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-44/VZZO-22-06/2018, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                                                                                                         
18:31         
                                                     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
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