
č. j.: OÚKU/85.2/5.2/UP/VZZO-24-05/2021-Lu, Příloha č. 2 Zápisu z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 24. 5. 2021                                                                                                                                                                  sp. zn.: 101.2.1 _ A/10           

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

 konané dne 24. 5. 2021 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7.  3. 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 4. veřejného zasedání ze dne 26. 4. 2021                                                                                             
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 
       Smlouva o dílo č. 2 - Rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů OÚ Kunějovice, úprava elektroměrového  
      rozvaděče bytu II. NP budovy OÚ, rekonstrukce měření OÚ, Václav Hellus x obec / č. j.: OÚKU 84/14-05/2021-Lu

                                                                                                                                                                                                    
Body jednání                                                                                                                                                                             
6.1.   Ohlášení hydrogeologického průzkumu Jablonský, Šanderová / č. j.: OÚKU 75/03-05/2021-Lu
6.2.   Přehled vyúčtování 01 – 02/2021, CPOS Město Touškov / č. j.: OÚKU 77/03-05/2021-Lu                                   
6.3.    Návrh závěrečného účtu 2020 
6.4.    Přijetí výpovědi Kooperativa Vienna Insurance Group, č. j.: OÚKU 74/03-05/2021-Lu       
6.5.    Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD Kunějovice p. p. č. 27/2, DUR+DSP 03/21/
         č. j.: OÚKU 83.1/10-05/2021-Lu, Souhlasné stanovisko                                                                                          
6.6.   Pojistná smlouva, Pojištění podnikatele a právnických osob ProfiPlán číslo 4389430434, Generali ČP
6.7.   Souhlas se změnou v užívání stavby / objekt občanského vybavení / č. j.: OÚKU 82/06-05/2021-Lu                  
6.8.   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV_12-0016074/VB/02 Kunějovice, PS, E7, kNN
6.9.   Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK / č. j.: OÚKU 86/18-05/2021-Lu 
7.1.     Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2.     Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
8.        Prostor pro dotazy, 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.   ČEZ Prodej - cenová nabídka / 10103048 / elektřina

8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-05/VZZO-24-05/2021, 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, starosta                       místostarosta                               člen, ověřovatel                          ověřovatel, člen                             člen                             
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