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Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 27. 9. 2021 od 18:00 hodin, přesunuté na 29. 9. 2021

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

Body jednání                                                                                                                                                                             
6.1.   Sdělení - dělení pozemků - Rozdělení a scelení pozemků dle GP / č. j.: OÚKU 142/01-09/2021-Lu  
6.2.   Podklady ke stavbě ČEZ Distribuce a.s., výměna stávajícího venkovního vedení NN za kabelové a napojení
         nových odběrných míst
         Žádost o vyjádření k projektu stavby pro vydání územního souhlasu a následnou realizaci stavby, 
        žádost o schválení zřízení věcného břemene a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného  
        břemene – IV-12-0018280 Kunějovice, PS, ppč. 543/6, kNN | č. j.: OÚKU 148/06-09/2021-Lu 
6.3.   https://volbiste.cz/  | č. j.: OÚKU 143/01-09/2021-Lu                                  
6.4.   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Jmenování zapisovatelky okrs. volební komise,
        dojmenování členů OVK na neobsazená místa,
        Protokol - první zasedání OVK, termíny povinných školení, Oznámení o době a místě konání voleb v obc  i 
         / č. j.: OÚKU 130.2-3a, b, c/08, 09/2021-Lu   
6.5.   Žádost o opravu příjezdové cesty | č. j.: OÚKU 146/06-09/2021-Lu                                                                      
6.6.   Oznámení zahájení řízení_Město Nýřany, souhlas pro vrt Jablonský-Šanderová
        | č. j.: OÚKU 149/08-09/2021-Lu                                                                                                                            
6.7.   Školení k IS SPP | č. j.: OÚKU 150/08-09/2021-Lu                                                                                               
6.8.   Mobilní svoz nebezpečného odpadu 23. 10. 2021
6.9.   Cenové nabídky na zpracování geodetického - polohopisného a výškopisného zaměření území pro
         zpracování proj. dokumentace stavby veřejného vodovodu_GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o, 
         Geoing Plzeň, s. r. o.          

6.10.  Žádost o prodej pozemků/scelení, k. ú. Kunějovice, k. ú. Lhotka u Nekmíře, JUDr. V. Wopršálek
         | č. j.: OÚKU 161/22-09/2021-Lu  

6.11.  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opatření obecné povahy 1/2021, sp. zn.: MZE-49892/2021-16212,
           č.j.: MZE-49892/2021-16212 | č. j.: OÚKU 155/15-09/2021-Lu 
6.12.  Žádost o prodej/pronájem/souhlas vlastníka – D. Kristl 
6.13.  Změna sazebníku, EKO-KOM, a. s. | č. j.: OÚKU 157/15-09/2021-Lu                                                                 
6.14.  Žádost o pronájem nebytových prostor, V. Nováková  | č. j.: OÚKU 160/20-09/2021-Lu                                         
6.15.  R  ozpočtové opatření č. 3, VykFin2108   

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.    Stanovisko orgánu územního plánu k žádosti o opravu příjezdové cesty | č. j.: OÚKU 146.1/29-09/2021-Lu        
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-09/VZZO-29-09/2021, 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:

          p_2

https://volbiste.cz/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rozpoctove-opatreni-c.-3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Rozpoctove-opatreni-c.-3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/MZE-49892_2021-16212W108q3.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/mobilni-svoz-nebezpecneho-odpadu-rijen-2021.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/OZNAMENI-O-DOBE-A-MISTE-KONANI-VOLEB.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/OZNAMENI-O-DOBE-A-MISTE-KONANI-VOLEB.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/Jmenovani-zapisovatele-OVK-%C2%A7-14e-odst.-7-zakona.pdf
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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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