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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 35. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 

2.1; 7.1. – 7. 5. 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 zápisu34 (zasedání 18. 8. 2017)                                                                                                                              
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                                      
                                                  
6. Body jednání 

6.1.   Prohlášení, kulturní památka, rozhodnutí, č. j. MK-S9006/2016 OPP
6.2.   Usnesení, č. j. 2 T 68/2016-136, TVO M. Hakr, Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací 
         k obecně prospěšným účelům
6.3.   Návrh kupní smlouvy č. 05/15_09/2017, p. p. č. 25/4 + p. p. č. 837/5 (Záměr obce Kunějovice č. I/2017)
6.4.   Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce 
         Kunějovice, DP-18/28-08/17
6.5.   Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce, DP-19/28-08/17   
6.6.   Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, „Oprava místních  
         komunikací“; žádost o zpracování cenové nabídky
6.7.   Oznámení zadavatele o zrušení výsledku zadávacího – výběrového řízení na veřejnou zakázku MR  
       „Stavební opravy Kaple sv. Anny“  
6.8.   Odstoupení od Smlouvy o dílo č. 01/18-08/2017 
6.9.   Stanovení minimálního počtu členů OVK, počet a sídlo volebního okrsku                                                       
6.10. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
6.11. Prošetření hluku, DP 20/04-09/2017
6.12. Žádost o prodej p. p. č. KN 49/2                                                                                                                                

       
       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.  Vyjádření ke stížnosti a výzvě na podnět k vyjádření č. j. DP 20/04-09/17 
      7.4.   Žádost o směnu pozemků dle GP 266-67/2016, DP 22/06-09/17
       7.5.   Reklamace liniové výsadby aleje ovocnými stromy na p. č. 841/5
  

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-35/VZZO-15-09/2017, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                                                                                                         
                                                         pro: 3             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  ...........................................................................                         
                           ….......................................................................................................................................................................                   
     
                                              Miloslav Novák        Jan Šabacký             Marek Ludvík       
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