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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 33. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1. – 7. 3. 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 zápisu32 (zasedání 16. 6. 2017)                                                                                                                              
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                                      
                                                  
6. Body jednání 

6.1.  Návrh oprav místních komunikací v obci 
6.2.  Otevřený dopis starostovi obce 
6.3.  Výzva k podání nabídk  y na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, rekonstrukce Kaple sv. Anny;  
        žádost o zpracován  í cenové nabídky, zadávací dokumentac  e na VZMR, ustanovení komise ve VŘ VZMR 

                                                                                                                                          

       
       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. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázk  u MR, dětské hřiště;

       Specifikace díla, rozpočet 
       Sestava, prvky zařízení hřiště

  
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-33/VZZO-14-07/2017, 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:

                                    

                                       ..............................................…  bez připomínek  ...........................................................................                         
                           ….......................................................................................................................................................................                   
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/V%C3%BDzva-k-pod%C3%A1n%C3%AD-nab%C3%ADdky-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Sestava-prvky-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-h%C5%99i%C5%A1t%C4%9B.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Specifikace-d%C3%ADla-rozpo%C4%8Det-pl%C3%A1novan%C3%A9-akce.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vyzva_DH_Kun%C4%9Bjovice-na-%C3%BAd.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vyzva_DH_Kun%C4%9Bjovice-na-%C3%BAd.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vyzva_DH_Kun%C4%9Bjovice-na-%C3%BAd.pdf
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vyzva_DH_Kun%C4%9Bjovice-na-%C3%BAd.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vyzva_DH_Kun%C4%9Bjovice-na-%C3%BAd.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Zad%C3%A1vac%C3%AD-dokumentace-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Zad%C3%A1vac%C3%AD-dokumentace-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/%C5%BD%C3%A1dost-o-zpracov%C3%A1n%C3%AD-cenov%C3%A9-nab%C3%ADdky-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/%C5%BD%C3%A1dost-o-zpracov%C3%A1n%C3%AD-cenov%C3%A9-nab%C3%ADdky-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/V%C3%BDzva-k-pod%C3%A1n%C3%AD-nab%C3%ADdky-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/

