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          Upravený program          Upravený program  o nově zařazené body jednání; 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice          
16. 12. 2019              18:00                               sp. zn.: 101.2.1 _ A/10 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů 

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 zápisu14 (zasedání ze dne 25. 11. 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.   Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu k připomínkování, schválení 
6.3.   Plán rozvoje sportu + Aktualizace strategického rozvojového dokumentu                
6.4.   I. etapa inventarizace majetku a závazků  - Příkaz k provedení roční periodické inventarizace,  Protokol
          o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2019, Směrnice inventarizace majetku a závazků, př. č. 2, 
        Směrnice k provádění inventarizace 2019 
6.5.   Návrh rozpočtu 202  0 
6.6.   Střednědobý výhled rozpočt  u  2020 – 2022, plán investičních akcí   
6.7.   Návrh programu   2. jednání Finančního výboru ZOK
6.8.   Návrh Obecně závazné vyhlášky č. ../2019, o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání
         a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunějovice
6.9.   Výroční zpráva o poskytování informací 2019
6.10. Rozpis zasedání   zastupitelstva obce Kunějovice pro rok 2020     
6.11. Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2020  
6.12. Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě, "AVE"
6.13. Sběr dat pro projekt TAČR k řešení zápachu
6.14. Protokol o výběru archiválií ve skartačním řízení, DZ 315_zprava_732690898_

6.15. Záznam o předání archiválií do trvalé péče archivu_Obec Kunějovice_DDZ 316_zprava_732690721_

6.16. Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č. j. 63920/2019-MZE-16212_DDZ 317_zprava_733414745_

6.17. Informace o legislativních změnách v odměňování členů zastupitelstev_ DDZ 318_zprava_733907174_ 

         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.    Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
        7.4.    Samovýroba dřeva 
        

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-15/VZZO-16-12/2019, 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:

                                                                                   připomínky členů zastupitelstva
                                      ..............................................…      bez připomínek   .......……..…………………...…..                                          
         
                                          Jiří Löwy         Roman Vacek          Slavomíra Poláková         Ladislav Kadlec        Václav Král   
                                                    předsedající                                                                                                              ověřovatel                      ověřovatel
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/Rozpo%C4%8Det-n%C3%A1vrh-2020.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-v%C3%BDhled-n%C3%A1vrh.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-v%C3%BDhled-n%C3%A1vrh.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/12/Rozpo%C4%8Det-n%C3%A1vrh-2020.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/

