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Příloha č. 3 Zžlpisu z35. veř§jného za§sdání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funličnim obdobi 2014

-2018

l5. 09.20|7

é

Uprevenlý píogrem o nově
2.1; 7 .l.

-

zŇazsnébody jednrání;35. veřejné

Ť^lasfupitelstvaobce

Kunějovice

7. 5. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zaseÁání, schválení

1.

Úvodníčást

2.

Prezenčnílistina

-{

1.1. Zabájení, rnčeníověřovafelů

2.1. Doplnění obsahu Náwhu programu veřejného zasedáni schválení

3-

4.
5.

Projednání námitekkzápisu (zasedani 18. 8. 20l7)
Kontrola plnění usnesení z posledních jerlnání
Fřenesené body jednání zpředchozího zasedání

Body

ó.l.

iednúní

,,,

Prohlóšeni, kulturní pamdtka, rozhodnutí, č. j. MK-S9a06/201ó OPP í,/
6.2. Ilsnesení, č. j. 2 T 6S/2016-t36, TYO M. Hakr Dohoda o realizaciuýkonu trestu obecně prulspěšných pracý
k obecně praspěšným účelům
6.3. Návrh kupní smlouvy č. 05/l5_09/20}7, p. p. č. 25/4 + p.p. č. 837/5 (Záměr obce Ktmějovice č. I/2017) t'
6.4. Závěrečná rpráva o realizaci činnosti s v.vúčtovánínposkytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
Kunějovice, DP- t 3/28-08/ ] 7'
6.5. Zdtlost o poskytnutí jednorúzové jinanění dotace z rozpočttt abce, DP-]9/28-0S/I7 /
6.6. Výzva k podaní nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - stavební práce, ,,Oprava místních
komunikací"; žádost o zpracování cenové nabídky t/
6.7. ozndmení zadavalele o zrušeníuils/eďku zadúvacího- výběrového řízenína veřejnou zakázku MR
,.Stavební opravy Kaple sv- Anny" l/
6.8. Odstoupeií od §míouty o dílo č. 01fi8-a8/20]7 /
6.9. Stanovení minimálního počtu členůOI|K, počer a sídlo volebního okrskuy/
6.10, Jmenování zapisovatele okrskové volební komise i.t
6.1l. Prošetření kluka, DP 20i01-09/2017 v
6.12. Žódost o prodej p. p. č. KN 49/2 i7
. Nově zařazené body jednrání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků,připomínek a podnětů zastupitelů, občanů,ostatních účastníkůzasedání
7.3. Vyjádření ke stížnostia výzvě na podnět k vyjádření č. j. DP 20/a4-a9/17
7.4. Zádost o směnu pozrcmků dle GP 266-67l2016,DP 22106-09117
7.5. Reklamace liniové výsadby aleje ovocn;ými stromy na p. č. 84l15
7. l

8, Diskuse zastupitelů, diskuse občanů,různé
9. Návrh usnesení, usnesení

dalšípřílohy, ávěr

Hlasování o upraveném programu jedni{ní:
proz t4

proti: &

zdržel se:

&

Připomínky ze strany členůzashrpitelstva ke schválenému programu v souvislosti

s plněním § 83 odstavecZ zíkona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní ňizení), ve zrění pozdějších předpisů, zjkona č.49lD00l Sb., o volbá,ch do zasfupitelstev obcí a o zrněně některých
zíkonů,ve zrění pozdějších předpisů, a zÁkona ě. 15912006 Sb., o sřetu zájmů, ve mění pozdějších předpisů:

bez připomínek .....,........,

rvriro.raJNovák

Jan

šabacký, MuýLudvík /)

,//{t' Lo',rry

