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        Upravený program        Upravený program
o nově zařazené body jednání; 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice,

konané dne 20. 7. 2020 od 18:00 hodin 

                                 

2.1; 7.1. – 7. 8. 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 6. veřejného zasedání ze dne 22. 6. 2020                                                                                               
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
                                                                                                                                                                                                                                                

Body jednání                                                                                                                                                                            
6.1.    Záměr směny pozemků č. II/2020                
6.2.    MS 2014  +, https://mseu.mssf.cz/, Portál IS KP14+, 
          podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů 
6.3.    Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014654
6.4.    Revize dětského hřiště
6.5.    Dodatek k CN chodník u OÚ (oprava zpevněné plochy), č. j.: OÚKU 192/15-07/2020-Lő
7.1.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2.     Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
8.        Diskuse, různé
9.        Návrh usnesení, závěr       

         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.  Výzva k doplnění, č. j.: Stav. 117-2020-1   
         7.4.  SKO – přechodně bydlící - produkující odpad, zřízení sběrné nádoby, zajištění svozů (rekr. objekty)            

               7.5.  Přesun nádob od OÚ - separovaný odpad – tříděný sběr (2 x plast, 1 x sklo, 1 x papír) + stanovení správce
               7.6.  Nájemní byt – opravy – štuky (akce výměna zdroje tepla)
               7.7.  Nájemní byt – smlouva 
               7.8.  Smlouva o výpůjčce místnosti hasičské zbrojnice – doplatek energií
  

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                      
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-07/VZZO-20-07/2020, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                       pro: –-          proti:  –-       zdržel se: –- 

Předsedající  zasedání  -  místostarosta  Roman  Vacek  z  prezenční  listin  y přítomných  členů  zastupitelstva  (příloha  č.  3
Zápisu) konstatoval, že jsou přítomni 2 členové zastupitelstva, 2 hosté. Ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebylo naplněno. Podpoloviční účast přítomných zastupitelů.
Místostarosta ukončil průběh zasedání v 19,15 hod.
                                                                                      

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
                                                              .....................................................……..…………………...…..   
                                                                                                            
                   Jiří Lőwy                  Roman Vacek                        Slavomíra Poláková            Ladislav Kadlec               Václav Král   
                         omluven            ověřovatel, předsedající,  zapisovatel                       nepřítomna                                       člen                                  nepřítomen        
                                                                        přítomen                                                                                                     přítomen
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https://mseu.mssf.cz/
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/07/Prezen%C4%8Dn%C3%AD-listina.pdf
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