
č. j.: OÚKU/122.2/7.2/UP/VZZO-26-07/2021-Lu, Příloha č. 2 Zápisu ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 26. 7. 2021                                                                                                                                                                   sp. zn.: 101.2.1 _ A/10          

Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 26. 7. 2021 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7. 8. 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 6. veřejného zasedání ze dne 21. 6. 2021                                                                                               
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                         

Body jednání                                                                                                                                                                             
6.1.   Ukončení pojistné smlouvy Trend – standardní pojištění podn. rizik, Kooperativa Vienna Insurance Group
        / č. j.: OÚKU 113/12-07/2021-Lu      
6.2.   Místní šetření k provedené zakázce (zámková dlažba vjezd + dodatečné práce), reklamace, objednávka
        prací | E-Bau, s. r. o. / č. j.: OÚKU 114/12-07/2021-Lu                                 
6.3.   Předávací protokol – Elektroinstalace OÚ Kunějovice – elektroměrové rozvaděče, Elektro Hellus
        / č. j.: OÚKU 115/12-07/2021-Lu
6.4.   Reklamace prasklin sloupků památkového plotu  – EKA-KOMPLET, s. r. o.  
6.5.   Informace o vyznačení plomby / č. j.: OÚKU 116/12-07/2021-Lu;
        8_103_ Vyrozumění o provedení vkladu  (Obeslání)  / č. j.: OÚKU 116.1/15-07/2021-Lu                                   
6.6.   Ohlášení hydrogeologického průzkumu, PROFIVODA, s. r. o.  / č. j.: OÚKU 117/12-07/2021-Lu  
6.7.   Žádost o pronájem nebytových prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 (29. 7. 2021)
        / č. j.: OÚKU 119/15-07/2021-Lu                                                                                                                            
6.8.   Informace – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR / č. j.: OÚKU 120/15-07/2021-Lu  
6.9.   Sdělení k žádosti o prodej, k. ú. Kunějovice / Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových
         | č. j.:  UZSVM_P_15625_2021- HMSU(1) | OÚKU 121/19-07/2021-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.    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu od 1 do 6 / 2021
7.4.    Rozpočtové opatření č. 1, rozpočtové opatření č. 2
7.5.    Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95_2021 SB., o kompenzačním bonusu pro rok
         2021_bonusové období 14. 4. 21 – 31. 5. 21 / č. j.: OÚKU 123/19-07/2021-Lu
7.6.    Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliv  a, kontrola spalinové cesty + čištění kominíkem                                      
7.7.    Minimalizace světelného smogu v obc  i, Lucie Kubová – podnět / č. j.: OÚKU 124/26-07/2021-Lu
7.8.    Podnět - koordinace údržby + klidná  neděle a svátky, Lucie Kubová / č. j.: OÚKU 125/26-07/2021-Lu                
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-07/VZZO-26-07/2021, 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             Václav Král           
                  předsedající, starosta                       místostarosta                               člen, ověřovatel                          ověřovatel, člen                     člen - omluven                    
                                                                                                                                                                                                              

Upravený program_7.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                          OÚKU/ 122.2/7.2/UP/VZZO-26-07/2021-Lu   
●●    (2021) Obec Kunějovice ●●  

   Dokument odesílaný v digitální podobě                                                                                                                                                                      

          p_2

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-1.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany/$FILE/Osv%C4%9Btlovac%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20tisk.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Hromadna-kontrola-kotlu-na-tuha-paliva.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpoctove-opatreni-c.-2.pdf

