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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 47. 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 zápisu46 (zasedání 24. 08. 2018)                                                                                                                            
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
       Zajištění mapování strategických investic v obcích 
       Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov                                                                                                                          
6.   Body jednání  
                                                                                                                                                                                                     

6.1   Návrh vizualizace rekonstrukce nebytových prostor přízemí obecní budovy
6.2   Návrh GP pro rozdělení p. p. č. 821/2, předání zaměření v terénu                                                                            
6.3   Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, První zasedání okrskové volební komise,
       Oznámení o   době a místu   konání voleb                                                                                                                    
6.4   Smlouva o dílo  ,   obecní symboly  , Mgr. J. Tejkal   
6.5.  Závěr jednání finančního výboru   ZOK
6.6.  Předávací protokol  , dílo Stavební opravy Kaple Sv. Anny
6.7.  Schválení RO č. 2  ,   na vědomí RO 3  ,   projednání RO č. 4                                                                                                 

            
              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.  Interpelace L. Kubová
7.4.  Penále, zpoždění zhotovení díla st. opr. Kaple Sv. Anny
7.5.  Povolení kácení dřevin (keřů) rostoucích mimo les

                                                                                                                                                                                                     
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-47/VZZO-21-09/2018, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                                                                                                         
18:30         
                                                     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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