
OÚKU/142.2/05.2/UP/VZZO-18-05/2020-Lő, Příloha č. 2 Zápisu z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022, 18. 5. 2020    
  sp. zn.: 101.2.1 _ A/10                                                                                                                                                                                                                                                                             

          Upravený program          Upravený program  o nově zařazené body jednání; 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice,        

                                                                    konané dne 18. 5. 2020 od 18:00 hodin                              

 

2.1; 7.1. – 7. 5. 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 zápisu z mimořádného veřejného zasedání ze dne 2. 4. 2020                                                                             
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozích zasedání
                                                                                                                                                                                                                                                

 
Body jednání 
                                                                                                                                                                                                   
6.1.    Žádost o podporu  provozu Linky bezpečí, z. s.    
6.2.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0016074/02
          Kunějovice, PS, E7, kNN, OÚKU108/07-04/2020-Lő, sp. zn.: 56.1 V/5   
6.3.    Smlouva o dílo č. 13/2020      
6.4.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice
6.5.    Návrh závěrečného účtu za rok 2019
6.6.    Územní souhlas, Stav.: 58/2020-1, přeložka

         
         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.   Závěrečná zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, oznámení o výsledku zadávacího řízení
                 na VZ "Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ, č. p. 28, Kunějovice", zakázka zjednodušeného        
                 podlimitního řízení: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ced4cf25-5930-4b99-baf8 15e1e5f9ec17/zakazka/P20V00000001

        7.4.  Dotace z fondů Evropské Unie, DT – Energetické úspory – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení
                  využití obnovitelných zdrojů energie                  
        7.5.  Nepojízdná motorová vozidla na veřejném prostranství a komunikacích v obci

         
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                      
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-05/VZZO-18-05/2020, 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:

                                                                                 
                                                                             připomínky členů zastupitelstva

                                      ..............................................…       bez připomínek            .......……..…………………...…..   
                                                                                                                
                                          Jiří Lőwy         Roman Vacek          Slavomíra Poláková         Ladislav Kadlec        Václav Král   
                                                    předsedající                                                                                                              ověřovatel                      ověřovatel
                                                    zapisovatel
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