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          Upravený program          Upravený program  o nově zařazené body jednání; 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

  Sp. zn.: 101.2 / A10 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů 

2.1; 7.1. – 7. 12. 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 zápisu13 (zasedání ze dne 25. 10. 2019)                                                                                                                 
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                              

6.1.  Smlouva o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, r. 2019/2020,
        FC Kunějovice                                                                                                                                                                    
6.2.  Nový návrh cenových podmínek pro separované složky odpadu pro rok 2020, AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
6.3.  Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
6.4.  Rozpočtové opatření č. 5
6.5.  Oznámení stavby, která řeší připojení nového odběrného místa p. č. 415/7
6.6.  Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky – IV-12-0014844, "Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN"
6.7.  Dotaz – stromek – dovoz, zdobení, datum rozsvícení stromku, 1. adventní neděle 1. 12. ?.. , občerstvení rodiče,
        balíčky děti (45 ?) .., určení osob/y

       
         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.     Dohoda o ukončení smlouvy o výkonu lesní a hospodářské smlouvy, Smlouva o výkonu OLH, M. Bubeníček
         7.4.    Informační dotazník pro potřeby zpracování plánu rozvoje sportu
         7.5.    Návrh směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 
         7.6.    Svoz použitých potravinářských olejů a tuků

   7.7.    Podklady pro vystavení faktury dle dodaného výkazu, EKO-KOM, a. s.

   7.8.   Zápis o provedené kontrole dětských hřišť podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7, ev. č.: 2019/605

   7.9.   Fa č. 03/11/19 - pracovní operace stavby plotu jižní části p. p. č. 42/6 - 28 bm, Menichetti

  7.10.  Klíče od OÚ výkonnému místostarostovi

  7.11.   (O19XX1073770) Informace o cenách XE Standard

  7.12.   Předávací protokol MPO-2019-000586, Bonita

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-14/VZZO-25-11/2019, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání: 
                                                                                                                                                                                      
19:00                                                      pro: 5      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:
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                    IČ:   573086
                                             www.kunejovice.cz

      377  927  070                                             kunejovice@post.cz

                      Kontakt: Helena Ludvíková                                                                                                                                                                                                                    
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                                                                                   bez připomínek členů zastupitelstva
                                      ..............................................…                                            ...........................................................................           
                           …....................................................................................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
               

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