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Upravený program o nově zařazené body jednání; 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

17. 2. 2020

sp. zn.: 101.2.1 _ A/10 Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů

18:00

2.1; 7.1. – 7. 7. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
1. Úvodní část
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů
2. Prezenční listina
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu1 (zasedání ze dne 20. 1. 2020)
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
- 33/01/20 Výběr archiválií do skartačního řízení

Body jednání
6.1. Žádost nájemce obecního bytu o úhradu části nákladů za vytápění prostor bývalého pohostinství v majetku OÚ/
topná sezóna 2019/2020, ve výši Kč 16 579,6.2. Zahájení zadávacího řízení "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice"
6.3. II. etapa inventarizace majetku a závazků, Inventarizační zpráva za rok 2019
6.4. Dotace z F-EU – Úspory energie, fotovoltaika - Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost „Úspory energie – Výzva III. Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní
spotřebu“, „Úspory energie - Výzva V“
6.5. OZ vyhláška č. 01/02/2020 – správní poplatky, schválení
6.6. OZ vyhláška č. 02/02/2020 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO
a nakl. se stav. odpadem, schválení;
Právní posouzení zákonnosti návrhů obecně závazných vyhlášek 01 + 02/02/2020
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. Žádost o pronájem místnosti bývalého pohostinství, 29. 8. 2020
7.4. Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky - pokračování Záměru č. IV/11/2019 – IV.01/20, bezúplatné výpůjčky
nebytových prostor v přízemí obecní budovy č. p. 28 a venkovního sezení na p. p. č. KN 541/11,
OÚKU 26.1/ZO IV. - SM/20-01/20-Lu , Sp. zn.: 255 S/10; 624 S/1, 20. 01. 2020

7.5. Cenové nabídky – OÚKU 37 – 37.2/CN/17-02/2020-Lő, oprava přespádování zámkové dlažby, oprava obrubníku,
oprava kanálové vpusti

7.6. Objednávka OÚKU/37.3/CN-O-01/17-02/2020-Lő, E-Bau
7.7. Obecní akce – Dětský maškarní bál 29. 2. 2020
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-02/VZZO-17-02/2020, další přílohy, závěr
Hlasování o upraveném programu jednání:

pro: 4

19:00

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:
připomínky členů zastupitelstva
..............................................…
bez připomínek
.......……..…………………...…..
Jiří Lőwy

Roman Vacek

Slavomíra Poláková

předsedající
zapisovatel
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Václav Král
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ověřovatel
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