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          Upravený program          Upravený program  o nově zařazené body jednání; 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

 

2.1; 7.1. – 7. 13. 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 zápisu11 (zasedání ze dne 23. 8. 2019)                                                                                                                   
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 
      WC, po nohejbalové akci poškozené, nesklizené herní prvky 

Body jednání                                                                                                                                                                              

6.1.     Veřejnoprávní   Smlouv  a o poskytnutí provozního příspěvku na činnost, jednorázová finanční dotace,
         Rozpis prací pro FC Kunějovice
        (Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle"Pravidel", část B, DP 06/05-08/19)                                  
6.2.   Vyjádření/sdělení k námitce, př. č. 6 Z 11/19, p. Kudíková 
6.3.   Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Záměr č. II/09/19 - Výběrové řízení 
6.4.   Žádost o prodloužení výpůjčky místnosti HZ, S. Poláková, DP-09/02-09/2019
6.5.   Výběrové řízení, 1) rekonstrukce památkového plotu, 2) beton. plocha, zámk. dlažba před OÚ
6.6.   Oznámení zadavatele o zrušení výsledku výběrového řízení k záměru č. 01/05/19
        „Bezúplatné výpůjčky nebytových prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28
         a venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11“, vyhlášeného dne 21. 6. 2019 
6.7.   Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy, 41508/2019-MZE-16212
6.8.   Dotaz na doložení ŽL výherce VŘ, nebytové prostory, DP-10/03-09/2019
6.9.   Cenová nabídka  , orientační rozpočet (UT) - dokumentace projekčních prací (DPS) – vytápění – ing. P. Chmelíř,
         Projekty vytápění, rozvody tepla a chladu
6.10. Rozhodnutí – neodkladné odstranění stavby, Stav.: 76/2019 - 5
6.11. Cenové nabídky   -   mobiliář – 2019-002709 – Relaxin, 4home a., s., Bonami.cz, a. s., Houseland s. r. o.,
                                                        dovybavení plochy zámkové dlažby u DH, lavičky, koše
6.12. Pozvánka – 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice 
6.13. Cenová nabídka zhotovení betonové desky pod garáže, demolice stávajícího objektu, DP 13/02-09/2019
6.14. Nabídka úpravy – oprava zpevnění cesty A. Levý – R. Vacek – R. Průcha,  ostatní komunikace,
         ostatní plocha p. p. č. 859/3

       
         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 – Cenová nabídka – mobiliář – Bonita Group Service, s. r. o. , 20%, návrh prvků,
                  plánované využití, položkový rozpočet
         7.4.   Námitka k opakovanému nedodržení výplatního termínu (p. Karel Dvořák k pokladní OÚ p. Habartové)
         7.5.   J. Hronek – hlasování o ukončení činnosti na OÚ, nahrazení jiným pracovníkem
         7.6.   Dohoda o provedení práce, pálení Květa Hakrová

   7.7.   Vyrozumění o označení bodu na hranici pozemku, Dankovič, g. k., 301/2 x 833/9, sloupek plotu  

   7.8.   Určení právního stavu, rozsah památkové ochrany, k ÚSKP 106087, Bukovská, Mastíková

   7.9.   Cenová nabídka, demolice stávajícího objektu, stavba za budovou OÚ, u stanoviště kontejneru na velkoobj.  
           odpad, severozápadní část pozemku 541/2, + zhotovení betonových desek,  DP 13/02-09/2019-Lu

  7.10.  Cenová nabídka, ostatní komunikace, ostatní plocha p. p. č. 859/3, DP 14/20-09/2019-Lu

  7.11.  Cenová nabídka, demolice betonové plochy 130 m2 z 841/3 k st. p. č. 50, DP 15/20-09/2019-Lu

  7.12.  Cenová nabídka, zámková dlažba před OÚ, DP 16/20-09/2019-Lu

  7.13.  Cenová nabídka, kanalizace, DP 17/20-09/2019-Lu

          p_3

http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD-smlouva__PPP-na-%C4%8Dinnost-FC-KUN%C4%9AJOVICE.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD-smlouva__PPP-na-%C4%8Dinnost-FC-KUN%C4%9AJOVICE.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/09/Ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD-smlouva__PPP-na-%C4%8Dinnost-FC-KUN%C4%9AJOVICE.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/
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8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-12/VZZO-20-09/2019, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání: 
                                                                                                                                                                                      
19:00                                                      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       ...........................................................................                
                           …....................................................................................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
               

                                          Jiří Löwy         Roman Vacek          Slavomíra Poláková         Ladislav Kadlec        Václav Král   
                                                                                                                                       ověřovatel                              ověřovatel                        omluven
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