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Upravený progřeEl o nově zaíazurré body jednání; 39. veřejné zasr.;diní Zastupitelstva obce Kunějovice

2.1;7.1,. - 7. 6. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedimí, schválení

l. Úvodní část
l .l. Zahájení, určení ověřovatelů
?. Prezenční listina
2.1. Doplnění obsahu Náwhu programu veřejného zasedáni, schválení
3. Projednrání námitek k zípisu''' (zasedání 15. l2-Zaú)
4. Kontrola plnění usneseni z posledních jednání
5. Přenesené body jednaní z předchozího zasedání
6. Bodyjednání /

6.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1412017 l/
6.2. Vyjádření k návrhu na doplnění a urnistění dopravního značení, SÚSPK, MěÚ Všerúy,
6.3. Kupní srnlouva č. 0l/19-0li l8 tl ,//,
6.4. II. etapa řádné periodické inventarizace majetku azávazků,r'

7.3. Doďatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agenfuu.l
7 .a. S p lát k ouý k a I e n d á ř 2 0 I 8 _z pr a c o,- án í úč e tn i c yí--,' -

7.5. |ozpočtová úprava,ě:5--
7.6. Zúdost a ýrurost DP 0l/16-0Ii2al8, p. L. Ševčik)

8- Diskuse zastupitelů, diskuse občanťt, různé

/
Policie t"/

6.5. Ustanovení komisc ve;4iběrovém řízení veře_iné zakéukv maléiro rozsahu - Stavební ťrpravy, Kaple Sv. Ann).
ADMiVŘ_t,j l|2lfi v /

6.6- Žádost DP 05/01/20l 8 - akce strom}, svobod}, 1918-2018 1,/ /
6.7. Závěr 3. jednání Finančního výborrr Zastr"rpitelstva obce Kiutějovice t/
6,8. Smlouva a zíizení věcttélro břemene, p -1,§3i 1]. ilN ,J
6.9. Dolrodrv o provedení práce č. 01*-05/Cli2018 i-,/

7.1. Nově zařazené body jednrání, hlasování o upraveném programrr jednání

7.2. Dle požadavků, připornínek a podnětů zastupite!ů, občanů, ostatnich účasarftů zasedáni

Hlasování o upraveném programu jednání:
18,.12 p*,4 proti: & zdržel se: S

Připomínky ze strany členů zasfupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec2zÁkona č. 12812000 Sb.,
o obcích (obecní ňízsni), ve zrrlěni pozdějších předpisů, zilkona č- 49112001 Sb., o volbáah do zastupitelsúev obcí a o zrrtěně některých

ákonů, ve mění pozdějších předpisů, azákonač- l59/2W6 Sb-, o sřefu újmi, ve mění pozdějších předpisů:

bez připomínek
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