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{Íprevený pr%rem o nově 7Ňa7Éné bodyjednání; 41. veřejnó za§€dáni Zasfupitelstva obc€ Kunějovice

2.t; 7.1. * 7" 6. Doplnění obsahu Návrhu programu veře_iného zru;edání- schválení

l. tjvotlní část
t. l - Zahá.iení- určení ověřovatelů
2. Prezenčni listina
2,l. Doplnění obsahu Návrhu progíamu veře.jného zasedání. schválení
j. Projednr{ní námitek 1q .,iF,isu (zasedáni 16" S]. 3018}
4. Koníroia plnčni usnesení z poslednich jednáni
5" Přenesené bod3, jednáni z předchoziho zasedání
6" Bod_"-_iednáni

6.1. Znalecký posudek ceny obvyklé v- místě a čase v zast. ťlzemí obce
6,7" Yeřejnoprúvní stnlouvu o poslrytnúí jeďnorózové linanřní ďotace z RO dle ,. Prat idel "'. část B. č. a2í2a l8
6.3. Zóměr č. aIť prrldeje pozemkú p. č" 744/2 y p. p, č. 744/3
6.4. Sml*uva ě a4/2a18 o uýpůjčce místnasti strnbv občanskéha yl;bm,ení: předúvací protokrll
6.5. Zpróva o hospodlřeú v obeením tese za rak 2ů}V
6.6. Yýsledek zadóvacích řízení - rozhodnutí a wběru nejvhoclnějši nabídhl, zprál,a z wběrového řízení - Kaple

Sv- Ámt},. sígvební úpra+xo" kronikóř abce
6.7. Žódost'o změnu nó}mu, DP č. 09it1-0312018
6"8. Žaaost o ptlskytnutí jednarágovéJinanční dotuce z rorpočíu obce dle .,Prm,idel". čóst B,

DP č. Ia/I5-03!20l8
6.9. Roz4očtové opaíření č. 1/2018
6.1 a " Neďo bj,tné po h íedáv ful
6.1I. Hrubá minimáIní mzda ( DPP, J, Hronek 1

6"12- Zpróva a ryasledlru přezkoumóní hospodaření zc rok 2aI7" č. j. EK!í9!7!I7

Nově zařazené body jedná*i hlasovláni o upraveném prog5anru jedniárri

Dle požadavků, připcmínek a podnětťr zasfupitelů, občanri ostaťriclr úča§,teíků zasedáni

7.3. Smlouva o dílo č, ú4/18, stavební ýpravy kaple su. Áuty, Ing. P Herbctlt
7.4. Yyjúdření k ,,Odvolání proti rozhadnuíí obce", č. j- DP-02/29-0t/}8 (P, L. Ševčíkx F. Brmctíh

S. Poláková), sauvzta*lě * Žóaoú a stíaanm č. j. DP at/16-0tf2a]8 + žádost o pomac pří imabílítě
a projednání vmiku nesvárů, DP-í 2/22-03/18

7.5. Nabídka GDPR, MS - Sofi tÝadryby" s.ro.
7.6. 3_28 Souhlas s opravou (Rozhodnutí o řízení ve věci1

4p-

8. Diskuse zastryitelů, di§kuse občanů různé
9- Návíh l§n€sení, usnes§ní přilaha č. 1 Z-1l,'I.'ZZa-23-03:20}8. další přílohy, ávěr

Hlasování o rpraveném progrmu je&áaí:
18:19

pro:4 proti: & zdťzelse: &

Připonrínky ze strany členů zastupitelswa ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec 2 zákona č" 128ž000 Sb.,
o obcich (obecrrí ďízení;. ve znění pozdčjších předpisů. žkona č" ,19t,?OCIi Sb,. o volbách do zastupitelstev obcí a o aněně některych
zákonů. ve znění pozdějšich předpisů, azÁkgna č_ t59aOOó Sb.. o střetu ájmů_ ve arění pozdejšich předpisů:

bez připomínek

7.1.
v.2.
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Jan Sabacký
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