
č. j.: OÚKU/214.2/08.2/UP/VZZO-17-08/2020-Lő, Příloha č. 2 Zápisu z 8. přeneseného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 17. 8. 2020                                                                                                                                                                    sp. zn.: 101.2.1 _ A/10        

        Upravený program        Upravený program
o nově zařazené body jednání; 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice,

      konané dne 17. 8. 2020  od 18:00 hodin

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 zápisu ze 7. veřejného zasedání ze dne 3. 8. 2020                                                                                               
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
                                                                                                                                                                                                                              
Body jednání 
                                                                                                                                                                                                   
6.1.    Informace z Tatiné, Mimořádné opatření č. 2 KHS PK, č. j.: OÚKU 222/14-08/2020-Lő                
6.2.    Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Plzeňského kraje v roce 2020 dle zákona č. 159 /2020
          Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, 
           č. j.: OÚKU 215/13-08/2020-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.    Z pověření zadavatele studie na Zvýšení dostupnosti bydlení - Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
                          k projektu Analýzy a doporučení na zvýšení dostupnosti bydlení   

         7.4.    Cenová nabídka, kompletní zednické práce po elektroinstalaci, začištění a oprava stěn,
                   Richard Ševeček, č. j.: OÚKU 224/17-08/2020-Lő           

               7.5.    V+V Rota, reklamace – přeložka sloupek
               7.6.    Kauce/pronájem víceúčelové místnosti 1 000,00/den
               7.7.    Reklamace, č. j.: OÚKU 225/17-08/2020-Lő, "Stavební úpravy kaple Sv. Anny v Kunějovicích"
            
  

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                      
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-08/VZZO-17-08/2020, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                       pro: 4          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

                                                              .....................................................……..…………………...…..   
                                                                                                            
                   Jiří Lőwy                           Roman Vacek                        Slavomíra Poláková            Ladislav Kadlec               Václav Král   
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