
č. j.: OÚKU/03.2/1.2/UP/VZZO-18-01/2021-Lu, Příloha č. 2 Zápisu z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 18. 1. 2021                                                                                                                                                                 sp. zn.: 101.2.1 _ A/10           

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

      konané dne 18. 1. 2021 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7. 11. 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 12. veřejného zasedání ze dne 21. 12. 2020                                                                                          
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
                                                                                                                                                                                                                            
Body jednání                                                                                                                                                                            
6.1.   Stížnost na poškození cesty při stavebních aktivitách p. Růžičky                                                                         
6.2.   Oznámení o zah. spol. úz., stav., vodopráv. a SŘ -  čov do vsaku,
          č. j.: OÚKU 295/22-12/20-Lu, OÚKU 02/06-01/21-Lu                    
6.3.    Informace pro starosty – nová odpadová legislativa, č. j.: OÚKU 01/01-01/21-Lu  
6.4.    Provozní kniha dětského hřiště, pokyny pro provoz a kontrolu, Provozní řád, Prohlášení o shodě  
6.5.    Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, č. j.: OÚKU 05/11-01/21-Lu          

7.1.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2.     Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
8.        Diskuse, různé
9.        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.    Návrh nájemní smlouvy, byt I. NP 
         7.4.    Cenová nabídka – úprava napojení domácí vodárny v suterénu OÚ, OÚKU 07/14-01/2021-Lu

        7.5.    Zrušení spojů ve vybraných jízdních řádech autobusové doprav  y
          7.6.    Revize a kontroly kotlů, revize, kontroly a čištění komín  ů
         7.7.    Vvyhlášení voleb do PS PČR 2021, přehled termínů a lhůt, OÚKU 08/18-01/2021-Lu  
          7.8.    120 EX 27945_16_100_Vyrozumění o PM, OÚKU 09/18-01/2021-Lu     
          7.9.    Informace obcím o zveřejnění Koncepce, OÚKU 10/18-01/2021-Lu       
        7.10.   Rozpis příspěvku na výkon státní správy v roce 2021 podle jednotlivých obcí, OÚKU 11/18-01/2021-Lu         
         7.11.   Sdělení_dělení pozemků, Žádost o souhlas s rozdělením pozemku dle GP, Kunějovice, OÚKU 12/18-01/2021-Lu

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                     
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-1/VZZO-18-1/2021, 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                       Roman Vacek                Slavomíra Poláková            Ladislav Kadlec             Václav Král           
       ověřovatel, předsedající, starosta               místostarosta                               člen, ověřovatel                          ověřovatel, člen                             člen                            
                                                                                                                                                                                                              

Upravený program_1.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                         
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https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jr-bus-od-31-1-2021/
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/01/Revize-a-kontroly-kotl%C5%AF-revize-kontroly-a-%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-kom%C3%ADn%C5%AF.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/01/Revize-a-kontroly-kotl%C5%AF-revize-kontroly-a-%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-kom%C3%ADn%C5%AF.pdf
https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jr-bus-od-31-1-2021/

