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žffi&;zcls Plíis&,a č- 3 Z@is;u ze 7- vďejnélio zastdáni Zasmpirc]st1,a &t€ Kl}rrě.iovice v* farn&čnfu *fods§}í 2S18 - 3§?? ?S. 4- 2Sl§ -. i :l

§}prawý pťnB§ř@ tl rro\íě zařazené bc}dy jedil,álrí; Z. veřejné za§€dáÉí Zastlrpitels**,a obce Kunějovíce

7.L;7.1. -7. 6. Doplnění obsahu Náwhu prcgramu veřejného zasedárú, schválení

1. Úvodní část
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů
?" Preze&č&í lisric}a
2-1. Doplněai obsahu §iál".rhu progra§}ii veřejriého zasedáni, schválení
3. Frojed*ání námitek k zálrrsu {zasedání ze drre 15. 3. 2019}
4" K*na,ola p}ně*i usnesecí z p*siedrrích jednání
5. Přenesené bodyjednání z předchozího zasedání

Body jt&tání

S"1" ' -§rt*.il+_wc_3|;"fp§g,r_sťe_{iokrsle*vá r.oíební kcmise {§ í8 gdsr V zó§wna},

' Zanesení údajů ilo seznamu voličů pro volby do Ewopského parlamentu podle § 28, odst. 1 zák._ první fóze
sestswavání sťzn{žríru yolič&;

' Jmenovóní čIenů okrskové volební komise na neabsazenó místa (§ 18 odst. 3 zdkona);

' Pwxí zcse&6*í *lrrsko'é v.o,iební konníse í§ 16 odsr í písm. d} zókan*};

' Ozndrrlenío dgM c řníýě konánír.oleb v cbci í§ 32 crd:st- 2 zákana}
6.2. ZÓměr llalcr:ní {R- Yacek} severní čóstš p. p. č" *11.G, *11i19. ýlli15 {vl*stnickě práva} xjřrí čtis* p. p. č. 5,41i11, 541!11
6.3. Oznómení o obnověkaustróIníha operóu
§"]t. žúdtsto íprrex:laení stovu nebezpečné budcvy
6.5. Cenovó nabíilka -uýrofu rřruáIených rymbolů obce. Koróbečný, Aleňon, ..

§"§. §dznak 5€ zríakgyí, &ce k vývočí 1. zmínk"v c *bti í 75§ l"

&.V - Z-ÓvěreČná zpráva g real"aari prsjektu s liní&ov:íním prssl<ytn*téko příspěvku z rvzpo&u *bxeKr.lnějtvice IMCK Fr,§ójiouí} - {?í

6.8" PMS při pokračavóní Dohody o výkonu WP
6.§. D*datek č. 7 kE smíc*vě a i:kr*dě náklad& sp*jenj,ch se zal}ezpečťnirn pe"čsvatels&é slxž&y č- i6
6.1D. ZÚVěreČnó ZPróVa o realízllci akcefčínnosti s vytčtovóním postganého příspěvku z rozpočtu obce Runějovice {Hallaweenské strašení, Ďesortovó) - 02

6-11- ZáVěreČná ryrŮVa o re$jl;ď{j &liť* s ryúáo,rá*ísa yl§a_Nt:tutékr: příspěť*al t. *sryxÉal *!wc !{uŇ§al,ire {Eřr:S naas<rrrsií dex" .\ď.qř*l'er} S,]

6.12. RarywČt{rvé xpaření í 1. u§,taz Fin c plnění rlszpačtu 19{}2, 1983
E-1,3. Seznarn Iwnís*ích imen" KÚ Pkeň - sever
§"3,4- Zwěr jednóní K*ntrtlí*išn u§baru Zastupíteísva *&re Kv*čjovice ze ďnr 13- 4" Z8l§
6.15. PoŽaďavi<v pracovnikaDPP, J. Hronek
§-lS, pr vc nr$exdrr ípaw*§ně w A Lev€hxi + GP kzď*ěrui smě*;i,

6.7V. Žádast a sauhlxs se skwfuu společností ČrZ r:istribuce, §. s., Smirouv* a lnavření bvďauď smlotru3t
* zřízeaí *,ěrného břenrene - služebnosti tl sntlcuva c práw prusvésť sta*bu IV-12-0814§ýí, I{unějcvice" PS" ppc, 415"127, kNN

6"18" Rezigr!€§ťgl:Jenc Kontrrs{rrika uýbaru Zcs*rpitelsrv* abce Kuně}*tire - asll,*eni nó§rr*dn&g {:norřvc&iínówrfl
adměny l uskutečněné jednáni F, Kvyboru)
§l,ruíé r§ísgt*st pollg§#ř§f.sí - pr*jedná*í r,átněrur fiozlr*dnrutí Řomlse c r3,báru *ejl&aďn§jší ne&íď}try,. Jé. E- J#tSj
§ubileurn 7ú. dórkory Jto§

Nebídk§ č. 201980O15.2a1980O15A.20198ffil5a,2019{}8a$C,2a19{30{}15D,2CIl9%01154" I*stqlatérstv{ \l + Va Z. Rct*

'enírefrřrlffil, *Roe&ícs3 &ír;e&, os*dg §íor§ng
Linlg bezpečí, z. s.

7-1- Nově zařazeaé body jedniání. hlesování o upravenénn prsgrarnp ied[liárrí
7 -2- Dle požadrwků, přípaminek a podněai zcistupiteíů, občanů, ostgtn{ch účasrrríků zasedóní
7 .3- Yeře§zó uyhtéŠka, hrrsaradrrý, předpisný sezrlcrrt, ďaň z ásťrrrúvit§,th věr{
7 -4- Daň z, $eřnsvitých věď, hr*mcdný předpkný seznarr, veĚ'rj*ó vyřlřóšk*
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Pfibha č 3 Zápiss ze 7. v@ného zmedání 7.á<frtpitel sva óc€ XnŇjerice rrc frmkčuín óffií XllS - il22 re.A-ml:r, $/tv. 18:58

7 -5. ÝýjóilřenÍ/ilělení k technické infrostrukuře
7 -6. ,,Anetka poůebuje pomoc"

B. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, nizné
9. It{ávrtr usnesení" usnesení přílaha č. 4 Z-O7NZZa-26-04/2019, další přílohy, záv&

Hlasoyání o upraveném programu jednání:
1!l:00 pro:4 prati; O zdňel se: O

Připomínky ze s{rany/ členů zasupitelstva ke schl"á]eném§ pru}gr.rmu v sotrvislasti s ptrněnírn § 83 odstavec 2 ákona č. 12812ú80 Sb.,
o obcích {obecní zíízrrní), ve znění pozdějších předpisu" zákona č. ,{91/2S81 Str., g volbách do zastupitelstev obcí a o zrněrrě některých
zíkonů, ve znění pozdějších předpisů" a zákona č- 159/2006 Sb., o střetu ájmů, ve znění pozdě!ších předpisů:

Upravený program*O7. veře.iné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice UP -07 lv Zza-26-0 4 l 2aL9

l a {2019) Obec Kunějovíce

J7l\17,Z{I26&ěJ19

Polákoví


