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23. veřejné zasedáni Zasfupitelsťva obce Kunějovice

9.9.aarc

u-23NZZo

Přítomní zastupitelé Hlasování o usnesení

Předsedajicí: M iloslar Novák §tarosta pro proti zdžel se

Jan Sabacký místostarosta 5 0 0

Ověřovatel: Marek Ludvík člen

Ověřovatel JiŤí Lówy člen

Usneseni přijato
václav kr,ál člen

Přítomni: dle prezenčúli§tlg: 5 členů zastupitelstva, 11 hostů

Zastupitelstvo obce Kunějovice po proj€dnání:

l) schvaluje:

a) 322109116 - tlpravpny program jedu fugí

Schváleno všemi hlasy
5 členů ZO pto: M. Noviák, M. Ludvík" V. Král, J. Šabackf, J. Lówy, 0 proti, 0 zdůelse

b)3/,3,n9n6-Ověřovatele a zapi§ovat€leZitpisu23. zasedani Zastupitelstva obce Kunějovice
3 členi Za pro: M. Novrá§ V. Kfál, J. Šabaclcý, 0 proti, 2 zdržeíse: M. Ludvík" J. Lówy

Schváleno třemi hlasy

c) 324la%l6 - §upur§§ll§uyq q prodeii pozep_i<n p. č. 415159

mezi účastníky:
Obec Kunějovice a Luboš Kožnar, předmět prodeje: pozemková parcela ě.415159, ovocný sad,
o výměře 400m2, v obci a k. ú. Kunějovice;
GP ě.257-I38l2arc, cerLazr- 1m2: Kč 60,-, kupní cena nemovitosti Kč 24 000r-
5 ělenů ZO pro J. Šabacký, M. Ludvík, V. Kfál, J, Lówy, M. Novák, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno všemi hlasy

q 325/a9nó * §rglouvu o posk},tnuri iednrirázové finarlčlei d§ígc* ztozpoěttl obce dle ,,Pravidel", část B,
mezi účastníky:
Obec Kunějovice a Stanislav Kudík;
- úhrada časti nrákladů ve ÝYši Kč 3 000,- pro cílovou skupinu dětí a dospělých v obci,
souvisejících s koniiním dětského dne a střelecké soutěže,
5 členů ZO pra: M. Novi{k, J. Šaback!, M. Ludvík, V. Král, J. Lówy, 0 proti, 0 zdržel se

Schváleno všemi hlasy

e) 326la%l6 - §ávrh prqgrary§ jedn_áryí Finančního qfboru Zastupitelstva obce Kunějovice

5 členů ZO pto: M. Noválq J. Sabaclcý, M. Ludvfiq V. Král, J. Lówy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
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D 327la9n6 - Protokol z prvního zasedání okrskové volební komise, složení slibu zapisovatele a členů OVK

5 členů ZO pto M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Kíál, J. Lówy, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy

2) neschvaluie:

328109116 - Provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití provozního příspěvku na činnost ( 19. 9. 1 6);
Obec Kunějovice x FC Kunějovice
ruší: Pověření ke kontrole, Pověření přizvané osoby

5 členů ZO proti: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, J. Lówy, 0 pro, 0 zdržel se
Neschváleno všemi hlasy

3) bere na vědomí:

a) 329109í16 _ Plnění usnesení z22. zasedání zastupitelstva č. 305 - 321108116 Bez připomínek
b) 330/09/16 -Vyjádřenívyzvartých k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství Na vědomí
c) 331/09/16-Prohlášení kulturní památky, vyrozumění o zahájenířízení, seznámení s podklady rozhodnutí

:,; j,l.,..!''.;a;i :i, __' !: ! :,, : i) i.:' :

d) 332109 116 - Yyznaěení plomby r' _ ^1 | : 4 : {} l 5 _.-t {i"7

e)333la9/ló_ Skolení k volbám, Vyhlášení dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápěpí
v domácnostech V2", Informačqíseuirráře ke kotlíkov.ým dotacím

í) 334t09l16_ Žádost o prodloužení veřejnoprávní smlouvy o qikonu přenesené působnosti
(přestupková agenda)

Navědomí
Na vědomí

Navědomí
Bez připomínek

h.ktshts!e},) Na vědomí
ď§5la9n6-
h)336109116-

Ověřovatelé:

ZaložBno na uŤední desce dne: 9.9.2016 | schváleno/účinnost: 9,9.2016
Založila, jméno a podpis; Ludvíkovó|E-EtÚn- S ztoOt t O1

starosta:

V Kuněi
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Datum sejmutí z úřední desky dne:26.9" 2a16
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:
Vývořeno: 9.9.20161
Zveřejněno způsobem umožňující dálkov} pfistup: cj,9l§§J!_L{á_419d§Liieikii od; 9.9,2016 ďa:26,9.2016U

archiv: dLll,uittctrt,, usnesení zastupitelstva 2016 od: 27 .9.2016

Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někter"ých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Úphé znění usnesení ze zasedáni zastupitelstva obceje pro občany starší l8-ti let s trvalým pobytem v obci
Kunějovice nebo vlastníky nemovitosti v obci Kunějovice k nahlédnutí na obecním úřadu v uředních hodinách.

UZ-23lYZZO-a9-09l2016-Lu ! Počet listů: 2 | Počet výtisků: 1 | Čislo výtisku: jediný
Příloha č. 4 Zápisu z23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 *2018
Za správnost: Helena Ludvfl<ová
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