p_2
č. j.: OÚKU/251.2/09.2/UP/VZZO-21-09/2020-Lő, Příloha č. 2 Zápisu z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

ve funkčním období 2018 – 2022, 21. 9. 2020

sp. zn.: 101.2.1 _ A/10

Upravený program

o nově zařazené body jednání; 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice,
konané dne 21. 9. 2020 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7. 8. 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 zápisu z 8. veřejného zasedání ze dne 17. 8. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Cenová nabídka, kompletní zednické práce po elektroinstalaci, začistění a oprava stěn, Richard Ševeček, č. j.: OÚKU 224/17-08/2020-Lő
Body jednání
6.1. Cenová nabídka JV Mal, č.: CN_2020_09_Kunějovice_hasičárna, č. j.: OÚKU 236/07-09/2020-Lő
6.2. Cenová nabídka A. Maštaler, č. j.: DP-OÚKU 243/07-09/2020-Lő
6.3. Předběžná kalkulace č. S 20-0356-3, WELL OKNA, č. j.: DP-OÚKU 244/08-09/2020-Lő
6.4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0014844/VB/001 na akci „Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN“
č. j.: OÚKU 253/15-09/2020-Lő

6.5. Skartační návr, č. j.: OÚKU 252/14-09/2020-Lő
6.6. Žádost o opravu obrubníků, č. j.: OÚKU 245/11-09/2020-Lő
6.7. Smlouva o převodu nemovitostí, Směnná smlouva, Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zák. č. 256/2013 Sb.,
Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do KN
6.8. Žádost o odkoupení obecního pozemku, č. j.: OÚKU 246/11-09/2020-Lő
6.9. Rozhodnutí_společné povolení, Stav.: 281_2019_3
6.10. Rozhodnutí_společné povolení_přístavby haly Agromont Slatina
7.1.
7.2.
8.
9.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Diskuse, různé
Návrh usnesení, závěr

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. Cenová nabídka 2020_003001, Bonita Group Service s. r. o., houpadlo na pružině Medvěd HP08/0K,
č. j.: OÚKU 254/15-09/2020-Lő

7.4. Cenová nabídka – 265, 265 a) – 1211/63/20 Kunějovice, oprava vstupu do obecního úřadu,
EKA-KOMPLET, s. r. o., č. j.: OÚKU 255/15-09/2020-Lő
7.5. Zařazení území obce do územní působnosti MAS Světovina o. p. s. na programové období 2021 – 2027
7.6. Cenová nabídka – montáž památkového dřevěného plotu, Ota Hakr, č. j.: OÚKU 257/21-09/2020-Lő
7.7. Žádost o pronájem prostoru víceúčelové místnosti, Nikola Žemličková, č. j.: OÚKU 258/21-09/2020-Lő
7.8. Cenová nabídka elektroinstalace sklepy OÚ, č. j.: OÚKU 262/21-09/2020-Lő
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-09/VZZO-21-09/2020, další přílohy, závěr
Hlasování o upraveném programu jednání:

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 Lőwy
ověřovatel, předsedající, zapisovatel

Roman Vacek

Slavomíra Poláková

Ladislav Kadlec

místostarosta

člen, ověřovatel

ověřovatel, člen
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● (2020) Obec Kunějovice ●

