p_2
č. j.: OÚKU/283.2/11.2/UP/VZZO-23-11/2020-Lő, Příloha č. 2 Zápisu z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

ve funkčním období 2018 – 2022, 23. 11. 2020

sp. zn.: 101.2.1 _ A/10

Upravený program

o nově zařazené body jednání; 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice,
konané dne 23. 11. 2020 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7. 6. 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 10. veřejného zasedání ze dne 19. 10. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání

Body jednání
6.1. Záznam o předání archiválií do péče archivu, č. j.: OÚKU 276/29-10/20-Lő
6.2. Protokol o výběru archiválií ve skartačním řízení, č. j.: OÚKU 277/29-10/20-Lő
6.3. Smlouva o dílo č. 2, demontáž stávající elektroinstalace a montáž nové elektroinstalace HZ
6.4. Předávací protokol – elektroinstalace hasičské zbrojnice
6.5. I. etapa inventarizace majetku a závazků - Příkaz k provedení roční periodické inventarizace,
Formulář podpisových vzorů inv.,
Protokol o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2020, Směrnice inventarizace
majetku a závazků, př. č. 2, Směrnice k provádění inventarizace 2020
6.6. Likvidační protokol, vyřazení majetku, č. j.: OÚKU 281/05-11/20-Lő
6.7. Předávací protokol, Bonita Group Service s. r. o., č. j.: OÚKU 282/11-11/20-Lő
7.1.
7.2.
8.
9.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
Diskuse, různé
Návrh usnesení, závěr

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání

Souhlas se změnou užívání stavby na RD, č. j.: OÚKU 284/19-11/20-Lő
Informace o vyznačení plomby_Obeslání, č. j.: OÚKU 285/19-11/20-Lő
Předávací protokol zakázky S20-0356-3/MONT1
Nabídka na oplocení zadní části školní zahrady, č. j.: OÚKU 286/23-11/20-Lu

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-11/VZZO-23-11/2020, 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
ověřovatel, předsedající

Roman Vacek

Slavomíra Poláková

Ladislav Kadlec

Václav Král

místostarosta

člen, ověřovatel

ověřovatel, člen

člen
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