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Upravený program o nově zařazené body jednání; 11. 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
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu09, 10 (zasedání ze dne 21. 6., 19. 7. 2019)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání (19. 7. 19)

Rozpočtové opatření č. 2
Memoriál Václava Žemličky, 3. 8. 2019
Návrh odměny Kč 1 000,- za opravu židlí do pohostinství – Petr Opalecký, Dohoda o PP
Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení, OŽP-Hor/20233/2019, Sokolová
Rozhodnutí o povolení výjimky, MUNY/1894/2019/OŽP-Hor, Kadlec
ZUS + DIO – Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN, stanovisko dotčeného orgánu
Oznámení a výzva - neodkladné odstranění stavby č. p. 6 Kunějovice

Body jednání
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Plán rozvoje sportu
Plynovod/topení - návrh cenové nabídky - PD pro obec Kunějovice
Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytu
Smlouva č. 23712019 o poskytnutí účelové dotace z DT O – 2018 - Zřizování nových oplocenek –
ochrana mladých lesních porostů
6.5. Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce,
DP 05/31-07/19
6.6. Objednávkový list 05/06-08/22019 -VAK SERVIS
6.7. Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
6.8. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle "Pravidel", část B, DP 06/05-08/19
6.9. Usnesení o ustanovení opatrovníka
6.10. Zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb ORP Nýřany
6.11. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
6.12. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
6.13. Svod okapu na budově OÚ
6.14. Námitka k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, DP-07/14-08/2019
6.15. Žádost o zajištění převodu pozemku p. č. 28/1, DP-08/16-08/19
6.16. Rozhodnutí o zrušení TP exoffo
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. Obohacení dětského hřiště - návrh prvků, plánované využití, položkový rozpočet, cenové nabídky
7.4. Zachytávání vody s podporou 85% z MŽP (Výzva č. 119 – povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se
srážkovými vodami ), konzultace k dotaci na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, Výstavba
a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
7.5. Svoz nebezpečného odpadu 14. 9. 2019
7.6. Zakoupení kontejneru pro uskladnění obecního materiálu a nářadí (zrušení stavby kotců u VOK)
7.7. Rozvoj – vybudování zámkové dlažby u DH
7.8. Střecha OÚ, CN pro dotační titul
7.9. Dokončení rekonstrukce a využití trezoru
7.10. Hasičská zbrojnice – oprava vrat, venkovních prvků, výmalba
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7.11. Sklepní prostory budovy OÚ, elektroinstalace, svítidla, okna, zázemí..., výmalba
7.12. Uskladnění hasičského žebříku
7.13. Kontejner na velkoobjemový odpad – Luboš Kožnar
7.14. Oplocení DH - PD
7.15. Investice – prostranství OÚ, zámkové dlažby, apod.

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-11/VZZO-23-08/2019, další přílohy, závěr
Hlasování o upraveném programu jednání:
pro: 4

19:00

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
...........................................................................
…....................................................................................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jiří Löwy

Roman Vacek

Slavomíra Poláková

Ladislav Kadlec

ověřovatel

ověřovatel
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