
č. j.: OÚKU/65.2/4.2/UP/VZZO-26-04/2021-Lu, Příloha č. 2 Zápisu ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 26. 4. 2021                                                                                                                                                                  sp. zn.: 101.2.1 _ A/10          

        Upravený program        Upravený program
o nově zařazené body jednání; 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice,

      konané dne 26. 4. 2021 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 ze 3. veřejného zasedání ze dne 22. 3. 2021                                                                                            
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 

Body jednání                                                                                                                                                                            
6.1.  Návrh smlouvy o dílo - Rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů OÚ Kunějovice,
        úprava elektroměrového rozvaděče bytu II. NP budovy OÚ, rekonstrukce měření OÚ   
6.2.  Cenová nabídka na provedení zámkové dlažby ve výměře zakázky 390 m2, E-Bau s. r. o. /
         č. j.: OÚKU 49/22-03/2021-Lu, č. j.: OÚKU 60 + 61/12-04/2021-Lu    
6.3.  Cenová nabídka I. - III. - oprava a zpevnění pochozí plochy u OÚ, parkovacích míst a cesty pro NA,
        Petr Motyčka / č. j.: OÚKU 50/22-03/2021-Lu  
6.4.  Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. / č. j.: OÚKU 51/29-03/2021-Lu        
6.5.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Krajský úřad Plzeňského kraje, OE/č. j.: OÚKU 52/29-03/21-Lu  
         Žádost o přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice za rok 2021 / OÚKU 54/31-03/2021-Lu                          
6.6.  Svoz nebezpečného odpadu 22. 5. 2021  
6.7.  Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok
        2021_bonusové období 1. 2. 2021 - 31.3. 2021 / OÚKU 66/21-04/2021-Lu                                                        
6.8.   Nabídka pojištění 4 fin Better together, top konzultant Ing. I. Bubeníčková, č. j.: OÚKU 64/21-04/2021-Lu 
6.9.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020, AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. /
         č. j.: OÚKU 67/21-04/2021-Lu
           Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku 
         za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2021 / č. j.: OÚKU 67.1/21-04/2021-Lu                           

         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.   Upozornění na odstávku elektřiny 13. 5. 21
        7.4.   Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam / č. j.: OÚKU 70/26-04/2021-Lu 
          7.5.   Výpověď smlouvy TREND 14 č. 8603320733 / č. j.: OÚKU 69/26-04/2021-Lu 

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                      
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-04/VZZO-26-04/2021, 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

bez připomínek
                                                              .....................................................……..…………………...…..   
                                                                                                            
                    Jiří Lőwy                            Roman Vacek                     Slavomíra Poláková                 Ladislav Kadlec                        
                  předsedající, starosta                             místostarosta                                      člen, ověřovatel                               ověřovatel, člen                                              
                                                                                                                                                                                                              

Upravený program_4.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                          OÚKU/ 65.2/4.2/UP/VZZO-26-04/2021-Lu 
                                                                                                                                                                                                     
●●    (2021) Obec Kunějovice ●●  

   Dokument odesílaný v digitální podobě                                                                                                                                                                          

          p_2


