
č. j.: OÚKU/173.2/10.2/UP/VZZO-25-10/2021-Lu, Příloha č. 2 Zápisu z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 25. 10. 2021                                                                                                                                                                  sp. zn.: 101.2.1 _ A/10         

Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 25. 10. 2021 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7.7. 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 9. veřejného zasedání ze dne 29. 9. 2021                                                                                               
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                         

Body jednání 
                                                                                                                                                                                                    
6.1.  Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace
        č. 3 ZÚR PK na udržitelný rozvoj území 
6.2.   Rozpočtové opatření č. 4, FIN 9/21                                                                                                                                  
6.3.   Rozhodnutí_vypouštění odp. vod z DČOV do vsaku_k. ú. Kunějovice, p. č. 27/2, Fišerovi
         | č. j.: OÚKU 172/13-10/2021-Lu                                                                                                                                                   
6.4.   Informace pro občany k vytápění zdroji na tuhá paliva                                                                                                    

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.    Revize kotlů, čištění komínů - čtvrtek 28. 10. 2021
7.4.    Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
7.5.    Oznámení o zahájení řízení_jednání_Agromont Slatina_rozšíření stávajícího objektu
7.6.    Společný souhlas, Územní souhlas_Rodinný dům, zpěvněné plochy, vsakovací zařízení a oplocení 
7.7.    I. etapa inventarizace majetku a závazků - Příkaz k provedení roční periodické inventarizace, Formulář podpisových
          vzorů inv., Protokol o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2021, Směrnice inventarizace  
          majetku a závazků, př. č. 2, Směrnice k provádění inventarizace 2021                                                                               
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-10/VZZO-25-10/2021, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                       pro:  3        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 - omluvena                 ověřovatel, člen                    člen - omluven                    
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/10/Verejna-vyhlaska-o-navrhu-Aktualizace-c.-3-Zasad-uzemniho-rozvoje-PK-na-udrzitelny-rozvoj-uzemi.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/10/Upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovioa3uTZ.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/10/Revize-kotlu-cisteni-kominu.pdf
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/A22D7ED4546D417EC12587590031EA6C/$file/MZP_jak%20spravne%20topit_web_final.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/10/Rozpoctove-opatreni-c.-4.pdf

