
20. 12. 2021                     P-NP/12.1/OÚKU 208.1/20-12/VZZO-27-12/2021, sp. zn.: 101.2.1 A/10; Příloha č. 1 Zápisu z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022                                
PozvánkaPozvánka  ●  12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 92 odst.1 v platném znění) 

        Termín konání: pondělí 27. 12. 2021 
                                Čas konání:    1800 –  2000                 Místo konání: zasedací místnost OÚ, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

1.1.  Úvodní část                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.2.  Zahájení, určení ověřovatelů                                                                                                                                                                                                                                            
2.1.  Prezenční listina                                                                                                                                                                                   
2.2.  Doplnění obsahu návrhu programu veřejného zasedání, schválení                                                                                                                                                                                 
3.     Projednání námitek k zápisu z 11. veřejného zasedání ze dne 29. 11. 2021                                                                                                                                                                    
4.     Kontrola plnění usnesení z posledních jednání                                                                                                                                                                                                                
5.     Přenesené body jednání z předchozího zasedání
          ……. ……………………………………………………… … …..      
Body jednání                                                                                                                                                                                                                                                             
6.1.   Schválení Návrhu rozpočtu 202  2, Střednědobého výhledu 2023 – 202  5                                                                                                                                     
6.2.   Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
        "Stavební úpravy stropu, krovu a střechy –  budova OÚ", Návrh smlouvy s vybraným dodavatelem                      
6.3.   II. etapa inventarizace majetku a závazků                                                                                                                                                                                                                 
6.4.   Závěr jednání finančního výboru, předseda FV Kunějovice – zrušeno, nemoc                                                                      
6.5.   Výroční zpráva o poskytování informací 2021                                                  
6.6.   Rozpis zasedání zastupitelstva obce rok 2022                                                                                                                                                                            
6.7.   Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru ZOK, r. 2022                                                                                                                                           
6.8.   Dodatek smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy |č. j.: OÚKU 200/09-12/2021-Lu                                                                                                                                
6.9.   Podnět na pořízení změny územního plánu, dodání dokumentů_první část  |č. j.: OÚKU 204/17-12/2021-Lu, č. j.: OÚKU 204.1/17-12/2021-Lu                                                                      
6.10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 82/2020, uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku             
        za ukládání KO na skládku, úprava cen pro 2022 |č. j.: OÚKU 206/17-12/2021-Lu                                                                                                                                           
6.11. Změna sazebníku EKO-KOM, a. s. |č. j.: OÚKU 203/17-12/2021-Lu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6.12. Změna v uveřejňování VPS |č. j.: OÚKU 209/20-12/2021-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

Založeno na úřední desce dne: 20. 12. 2021 / schváleno: ZOP  13. 12. 2021 / účinnost od: 20. 12. 2021 | Založila: Helena Ludvíková/P, ElÚD č. 57.1/20-12/2021-Lu| č. j.: OÚKU/208.1/P-NP/12.1/VZZO                
| Datum sejmutí z úřední desky dne: 28. 12. 2021  |  Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: 

Návrh programu:

https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpocet-navrh-2022-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/kunejovice/zastupitelstvo-obce/vybory-a-komise/inventarizacni-komise/
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/11/Strednedoby-vyhled-2023-2025.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpocet-navrh-2022-1.pdf
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http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=966
https://www.obeckunejovice.cz/ostatni-dokumenty/archiv-usneseni-zastupitelstva-2021/
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=47
https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/

	Termín konání: pondělí 27. 12. 2021

