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Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 21. 6. 2021 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7.  15. 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 5. veřejného zasedání ze dne 24. 5. 2021                                                                                               
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání 
     

                                                                                                                                                                                                    
Body jednání                                                                                                                                                                             
6.1.   Závěrečný účet 2020_schválení návrhu, protokol o schválení účetní závěrky
6.2.   Zpráva starostům_projekt "Kultura občanům regionu", Plzeňský kraj / č. j.: OÚKU 88/25-05/2021-Lu              
6.3.   Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
        / č. j.: OÚKU 90/31-05/2021-Lu    
6.4.    Zpětný odběr a omezení exkluzivity v obecních systémech, REMA Systém / č. j.: OÚKU 91/31-05/2021-Lu   
6.5.    Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k DS do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
         č. 21_SOP_01_4121799786
         Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace                                                                                   
6.6.   Smlouva o poskytování IT služeb    
6.7.   Žádost o stanovisko orgánu územního plánu a nabídka majetku – k. ú. Kunějovice
         / č. j.: OÚKU 97/07-06/2021-Lu                                                                                                                             
6.8.   Žádost o pronájem nebytových prostor / č. j.: OÚKU 99/08-06/2021-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.    Sdělení MěÚ Všeruby / č. j.: OÚKU 104/12-06/2021-Lu
7.4.    Informace k dotazům týkajícím se případného nároku veřejných funkcionářů na náhradu škody                   
         MSP-69/2021-OSZ-SP/1 / č. j.: OÚKU 108/21-06/2021-Lu
7.5.    Kontrola MM, servisní zakázka č.: 916100042389 / č. j.: OÚKU 100/10-06/2021-Lu
7.6.    Osvědčení o úspoře emisí / č. j.: OÚKU 101/10-06/2021-Lu                                                                                              
7.7.    Oznámení Ministerstva vnitra ČR, MV – 79149-5/VS-2021 / č. j.: OÚKU 102/11-06/2021-Lu                                
7.8.    Pozvánka, seznámení s vytyčením bodů / č. j.: OÚKU 103/12-06/2021-Lu                                                                    
7.9.    Oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a darech a závazcích                                        
         / č. j.: OÚKU 96/07-06/2021-Lu                                                                                                                                                 
7.10.   Nabídka spolupráce při vymáhání neuhrazených pohledávek obce / č. j.: OÚKU 97/07-06/2021-Lu   
7.11.   Nový podepisovací modul ČNB Signer a rozšíření prohlížečů pro ABO-K / č. j.: OÚKU 95/03-06/2021-Lu  
7.12.   Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky provozu na silnicích / č. j.: OÚKU 94/03-06/2021-Lu                                  
7.13.   Financování agendy veřejného opatrovnictví 2022, MV-17277-2/OSR-2021 / č. j.: OÚKU 87/24-05/2021-Lu 
7.14.   Pověření Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 360/2021 k mimořádné kontrole u Obecního úřadu  
          Kunějovice, PK-KDS/2022/21, ZN/500/KDS/21                                                                                              
7.15.   Smlouva o dílo – Provedení obrub a podkladu ve výměře 390 m2 na pozemku Obce Kunějovice,                 
          předání dokončené stavby                                                                                                                                  
          Smlouva o dílo – Provedení zámkové dlažby ve výměře 390 m2 na pozemku Obce Kunějovice, 
          předání dokončené stavby
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8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-06/VZZO-21-06/2021, 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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