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č. j.: OÚKU/265.2/10.2/UP/VZZO-19-10/2020-Lő, Příloha č. 2 Zápisu z 10. 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; 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice,
konané dne 19. 10. 2020 od 19:15 hodin

2.1; 7.1. – 7. 9. 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 9. veřejného zasedání ze dne 21. 9. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání
6.1. Rozpočtové opatření 1
6.2. Výzva k provedení ořezu, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
6.3. Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců, č. j.: OÚKU 248/07-10/20-Lő
6.4. Podklady pro vydání RoPD – Kunějovice hřiště_117D8210H4363_RoPD
6.5. Smlouva o nakládání s odpadem č. 82/2020, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
6.6. Předávací a přejímací protokol, Energetický posudek a ENB pro zateplený stav dle posudku
6.7. Elektroinstalace sklepy – osvětlení, cenová nabídka, č. j.: OÚKU 250/12-10/20-Lő
6.8. Cenová nabídka – drenážní práce kolem hasičské zbrojnice, č. j.: OÚKU 249/12-10/20-Lő
6.9. 120 EX 27945/16-84 srážkami ze mzdy povinného, č. j.: OÚKU 266 + 266.1/14-10/20-Lő, sp. zn.: 105.2 A/10
6.10. Informace o vyznačení plomby, 415/70, 415/25, č. j.: OÚKU 267/14-10/20-Lő
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.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání

Smlouva o dílo č. 16/2020, oprava vstupu OÚ
Zápis o odevzdání a převzetí prací, Kunějovice – oprava vstupu OÚ
Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7
Rozpočtové opatření 2
Cenová nabídka – rekonstrukce sklepních prostor a rozvodové skříně, č. j.: OÚKU 270/19-10/20-Lő
Cenová nabídka – oprava a zpevnění cesty a parkovacích míst u OÚ Kunějovice, č. j.: OÚKU 271/19-10/20-Lő
Cenová nabídka – oplocení hasičské nádrže, č. j.: OÚKU 272/19-10/20-Lő

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-10/VZZO-19-10/2020, další přílohy, závěr
Hlasování o upraveném programu jednání:

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
.....................................................……..…………………...…..
Jiří Lőwy
ověřovatel, předsedající, zapisovatel
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Václav Král
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