
č. j.: OÚKU/136.2/8.2/UP/VZZO-23-08/2021-Lu, Příloha č. 2 Zápisu z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 23. 8. 2021                                                                                                                                                                   sp. zn.: 101.2.1 _ A/10          

Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 23. 8. 2021 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 ze 7. veřejného zasedání ze dne 26. 7. 2021                                                                                             
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                         

Body jednání                                                                                                                                                                             
6.1.   Žádost o pronájem nebytových prostor víceúčelové místnosti č. p. 28 (21. 8. 2021)
        / č. j.: OÚKU 126/28-07/2021-Lu  
6.2.   Žádost o vyjádření se k navrhované stavbě "Novostavba RD na p. p. č. 301/11 v k. ú. Kunějovice"
        / č. j.: OÚKU 127/28-07/2021-Lu                                   
6.3.   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR / Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební
        komise, Informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na ÚD / č. j.: OÚKU 130.1/09-08/2021-Lu   
6.4.   Oznámení – vydání částky 7/2021 Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí, odbor všeob. správy MV
        / č. j.: OÚKU 128/29-07/2021-Lu 
6.5.   Žádost o povolení kácení dřevin Kunějovice, SÚS PK / č. j.: OÚKU 129/02-08/2021-Lu,
          Rozhodnutí / č. j.: OÚKU 129.1/11-08/2021-Lu                                                                                                     
6.6.   Žádost o změnu územního plánu / č. j.: OÚKU 133/09-08/2021-Lu                                                                      
6.7.   Žádost o souhlas s napojením na vodovod a vodní zdroje města Všeruby / č. j.: OÚKU 135/12-08/2021-Lu, 
         schůzka se zástupci vlastníka vodovodní sítě ve Všerubech 1. 9. 21 v 9:30 h., zased. místnost admin.  
         budovy "U kašny" v areálu ÚV Plzeň, Malostranská 2                                                                            
6.8.   Informace o zřízení nových webových stránek Ministerstva vnitra / č. j.: OÚKU 134/11-08/2021-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.    Žádost o zveřejnění Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže PP č. 86465/2001
         / č. j.: OÚKU 138/18-08/2021-Lu | MF-23404/2021/7206-4                                                                                                   
7.4.    Dopis obcím_žádost o zastavení dětských exekucí / č. j.: OÚKU 139/18-08/2021-Lu | PK-PRÁV/291/21                
7.5.    Sdělení k žádosti o prodej_k. ú. Kunějovice 
         / č. j.: OÚKU 137 + 137.1/18-08/2021-Lu | UZSVM/P/18338/2021-HMSU 
7.6.    Volby –  seznam kandidátních listin a adresář zmocněnců / č. j.: OÚKU 140/23-08/2021-Lu                                    
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-08/VZZO-23-08/2021, 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                             
                                                                                                                                                                                                              
Upravený program_8.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice   
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