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Upravený program o nově zařazené body jednání; 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

20. 1. 2020

sp. zn.: 101.2.1 _ A/10 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů

18:00

2.1; 7.1. – 7. 14. 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 zápisu15 (zasedání ze dne 16. 12. 2019)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání
6.1. Aktualizace směrnice č. 10/14
6.2. Vnitřní předpisy – podpisové vzory, stravné - aktualizace
6.3. Cenové nabídky na výměnu oken a dveří – hasičská zbrojnice
6.4. II. etapa inventarizace majetku a závazků
6.5. Návrh OZ vyhlášky 01/2020 – správní poplatky
6.6. Zpráva o stavu romské menšiny v PK za rok 2019
6.7. Závěr 1. jednání Finančního výboru ZOK, OÚKU/02.1/P-NP/1.JFV/ZOK-06-01/2020
6.8. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 02/2020, o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování KO a nakl. se stav. odpadem
6.9. Oznámení o změně odborného lesního hospodáře, Smlouva o výkonu funkce OLH a lesního správce
6.10. Dodatek ke smlouvě 1822001 OÚ, o odvozu a využití separovaného odpadu
6.11. Žádost o zajištění péče a údržby, č. j.: OÚKU/06.1/Ž-01/13-01/2020-Lu, sp. zn.: 231.1/V/20
6.12. Smlouva o zemědělském paktu dle ust. § 2345 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák.
6.13. Výběr archiválií do skartačního řízení
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. Žádost o udělení souhlasu, povolení průjezdu a zvláštního užívání komunikace, účastn. Rallye Plzeň 2020, dne
6. 6. 2020, stanovení případných podmínek povolení vedení uzavřené trati rychlostní zkoušky rallye v obvodu
působnosti úřadu a po komunikaci obce
7.4. Kácení olší na obecním pozemku před nemovitostí č. e. 13 a parcelou č. 415/16
7.5. Splátkový kalendář 2020, Dakan poradenská, dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví, Dodatek smlouvy o vedení účetn. a MA
7.6. Strategický rozvojový dokument obce Kunějovice + souč. věnovaná oblasti sportu, dle povinnosti § 6 odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb., obd. 2020–30
7.7. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
7.8. Zpráva – oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – záměr č. IV, pokrač. 11/19, nebytové prostory pohostinství
7.9. Rozpočtové opatření č. 6
7.10. Pozvánka na obce_Zastupitel v kurzu III
7.11. Oznámení o zahájení SŘ ve věci souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv + Rozhodn. o udělení souhlasu
7.12. Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2020 podle jednotlivých obcí
7.13. Pokyn obcím pro FV za rok 2019
7.14. Obce dotazník 2019
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-01/VZZO-20-01/2020, 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:
připomínky členů zastupitelstva
..............................................…
bez připomínek .......……..…………………...…..
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