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                    Upravený programUpravený program  o nově zařazené body jednání; 20. 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 zápisu19 ze dne 6. 5. 2016                                                                                                                                      
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                                                        
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                       
6. Body jednání

6.1. Návrh závěrečného účtu za rok 2015
6.2. Volby do Senátu Parlamentu České republiky, zastupitelstev krajů, počátek lhůty pro podání ŽOVVP, PV, PVO
6.3. Protokol o schválení účetní závěrky
6.4. DS v oblasti finančního řízení a investičního rozhodování obcí
6.5. Stav OPP hodin, V. Opalecký
6.6. Stanovisko k navrhovanému odstranění sedimentu z rybníka Kunějovice
6.7. Vyznačení plomby, provedení vkladu do KN ve věci sp. zn. V – 2367/2016-407, V – 2368/2016-407
6.8. Návrh těžby kalamitního dřeva na Skalkách
6.9. Využití údajů, zpracování dat z ROB a AISEO                                                                                             

       
       7.1.  Nově zařazené body jednání  
       7.2.  Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
       7.3.  Sdělení k ohlášení udržovacích prací                                              
       7.4.  Pořízení Lenovo Idea Centre C 20-00
        7.5. Navržení změny pojištění rizik, kalkulace 
        
  

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-20/VZZO-10-06/2016, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:
                                                                                                                                                                                                        
                                                         pro: 5                  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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