
č. j.: OÚKU/190.2/11.2/UP/VZZO-29-11/2021-Lu, Příloha č. 2 Zápisu z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 29. 11. 2021                                                                                                                                                                  sp. zn.: 101.2.1 _ A/10         

Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 29. 11. 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 10. veřejného zasedání ze dne 25. 10. 2021                                                                                           
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                         

Body jednání                                                                                                                                                                             
6.1.    Dotační titul Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022 z MZČR
         (obnova sakrálních staveb)   
6.2.    Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 01/2021, o stanovení obecního systému odpadového
          hospodářství – návrh ve znění pro jednání |č. j.: OÚKU 188/12-11/2021-Lu                                                                                   
6.3.     Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
          hospodářství – návrh ve znění pro jednání |č. j.: OÚKU 189/12-11/2021-Lu 
           Právní posouzení zákonnosti návrhů obecně závazných vyhlášek 1 a 2/2021|č. j.: OÚKU 194/26-11/2021-Lu 
          | č. j. MV-188965-3/ODK-2021| Č. j. MV-188969-3/ODK-2021   
6.4.     Návrh územního plánu Nekmíř  |č. j.: OÚKU 186/12-11/2021-Lu 
6.5.     Souhlas_umístění stavby Kunějovice, PS, p. č. 543_6_kNN  |č. j.: OÚKU 187/12-11/2021-Lu                                             
6.6.      Smlouva o připojení k distribuční soustavě [Gasnet#244676]                                                                        
6.7.     Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. 0202972427 
          [ČEZ Prodej, a. s.|č. 0202972427, 0202972272]
6.8.     Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a zapojených keřových porostů                                           
6.9.     Oznámení o poskytování informací pomocí služby zadosti.cz |č. j.: OÚKU 193/22-11/2021-Lu 
6.10.   Žádost o informace o parcelách, J. Kopačková |č. j.: OÚKU 192/22-11/2021-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.    Rozsvícení vánočního stromku, obecní akce 4. 12. v 17,00 hodin
7.4.    Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2021|č. j.: OÚKU 191/22-11/2021-Lu

7.5.    Návrh programu jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
7.6.    Návrh rozpočtu 2022, Střednědobý výhled 2023 - 2025
7.7.    Projekt Elysium  
7.8.    Vypsání zakázky na akci stavební úpravy stropu, krovu a střechy – budova OÚ                                                   
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-11/VZZO-29-11/2021, 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 , ověřovatel                             člen                                   ověřovatel, člen                              člen                             
                                                                                                                                                                                                             
Upravený program_11.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                        
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Dokument odesílaný v digitální podobě  
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/zadosti.cz_.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Projekt-Elysium.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Rozpocet-navrh-2022.pdf

