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UP-03/VZZO-21-12/2018         Příloha č. 3 Zápisu z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022      21. 12. 2018, vytv. 05:56 
      

          Upravený program          Upravený program  o nově zařazené body jednání; 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1. – 7. 8. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                

1.    Úvodní část                                                                                                                                                                                              
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                                                                    
2.    Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu    
 2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3.    Projednání námitek k zápisu02 (zasedání ze dne 23. 11. 2018)                                                                                                                 
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání
6.1.   Smlouva o převodu nemovitostí/Směnná smlouva/Návrh na vklad do KN   
6.2.   Cenová nabídka (A. Maštaller)
6.3.   Návrh programu   jednání Finančního výboru ZOK (25. 1. 2019)     
6.4.   Návrh rozpočtu   2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021, plán investičních akcí                              
6.5.   Vybrané varianty návrhu znaku a vlajky obce
6.6.   Projektová dokumentace stavebních úprav oplocení pozemku budovy OÚ, předávací protokol                                  
6.7.   Aktualizace strategického rozvojového dokumentu     
6.8.   Akce Silvestrovská oslava v bývalém hostinci
6.9.   Hřiště   -   plán prvků, komunikace část B (pro dotační tituly)
6.10. Rozpočtové opatření č. 6
6.11. Výroční zpráva o poskytování informací 2018       
6.12. Dohody o provedení práce, K. Hakrová, V. Pavlíček

         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.  Vybavení pracovníka obce (J. Hronek)
        7.4.  Plán prací pracovníka na DPP
         7.5.  Smírčí kříž nad Všerubami, oprava

  7.6.  Místní knihovna 
  7.7.  Řešení odpadů v obci za OÚ

  7.8.  Cenová nabídka AG Grant projekt, s. r. o.
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-03/VZZO-21-12/2018, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                                                                                                         
19:00                                                      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:
               
                                      ..............................................…       bez připomínek       ...........................................................................                
                           …....................................................................................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
               
                                          Jiří Löwy         Roman Vacek          Slavomíra Poláková         Ladislav Kadlec        Václav Král    
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