
č. j.: OÚKU/208.2/12.2/UP/VZZO-27-12/2021-Lu, Příloha č. 2 Zápisu z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 27. 12. 2021                                                                                                                                                                  sp. zn.: 101.2.1 _ A/10         

Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 27. 12. 2021 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7.4. 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 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" |č. j.: OÚKU 199.1/27-12/2021-Lu                      
6.3.   II. etapa inventarizace majetku a závazků                                                                                                                               
6.4.   Závěr jednání finančního výboru – zrušeno, nemoc předsedy FV                                                                      
6.5.   Výroční zpráva o poskytování informací 2021 |č. j.: OÚKU 215/27-12/2021-Lu                                                    
6.6.   Rozpis veřejných zasedání zastupitelstva obce rok 2022                                                                                         
6.7.   Plán práce/činností finančního výboru a kontrolního výboru ZOK, r. 2022,
        Směrnice o činnosti finančního výboru ZO, Směrnice o činnosti kontrolního výboru                                                
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 komun. odpadu 
        obce do dílčího základu poplatku za ukládání KO na skládku, úprava cen pro 2022 |č. j.: OÚKU 206/1712/2021

                -  Ceník   pro rok 2022 - Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a separovaných složek směsného 
          komunálního odpad  u
          -  Ceník svozu a odstranění komunálních odpadů z velkoobjemových kontejnerů                                                          
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 209/2012/2021-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.    Informace ke spuštění Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků 
         a některých správních úřadů |č. j.: OÚKU 212/2312/2021-Lu    
7.4.    Nabídka ceny |č. j.: OÚKU 214/2712/2021-Lu                                                                                                                                           
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-12/VZZO-27-12/2021, další přílohy, závěr

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                       pro:  4        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                          omluven                          
                                                                                                                                                                                                             
Upravený program_12.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                          OÚKU/ 208.2/12.2/UP/VZZO-27-12/2021-Lu  
●●    (2021) Obec Kunějovice ●●  
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpocet-navrh-2022-1.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Cenik-svozu-a-odstraneni-komunalnich-odpadu-z-velkoobjemovych-kontejneru.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Cenik-2022-Svoz-a-odstraneni-smesneho-komunalniho-odpadu-a-separovanych-slozek-KO.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Cenik-2022-Svoz-a-odstraneni-smesneho-komunalniho-odpadu-a-separovanych-slozek-KO.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Cenik-2022-Svoz-a-odstraneni-smesneho-komunalniho-odpadu-a-separovanych-slozek-KO.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Cenik-2022-Svoz-a-odstraneni-smesneho-komunalniho-odpadu-a-separovanych-slozek-KO.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Smernice-o-cinnosti-kontrolniho-vyboru-ZO-Kunejovice.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Smernice-o-cinnosti-financniho-vyboru-ZO-Kunejovice.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Plan-prace-kontrolniho-vyboru-2022.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Plan-prace-financniho-vyboru-r.-2022.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozpis-verejnych-zasedani-zastupitelstva-v-roce-2022.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2021/12/Vyrocni-zprava-2021.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

