
č. j.: OÚKU/06.2/1.2/UP/VZZO-17-01/2022-Lu, Příloha č. 2 Zápisu z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice 
ve funkčním období 2018 – 2022, 17. 1. 2022                                                                                                                                                                  sp. zn.: 101.2.1 _ A/10           

Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 17. 1. 2022 od 18:00 hodin

2.1; 7.1. – 7.9. 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 12. veřejného zasedání ze dne 27. 12. 2021                                                                                           
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání                                                                                                                         

Body jednání                                                                                                                                                                             
6.1.   Smlouva o převodu nemovitostí, Kupní smlouva (obec x JUDr. V. Wopršálek)                                                          
6.2.   Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 35352019, obec x Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 02/07-01/2022-Lu                     
6.3.   Informace k příspěvku na výkon státní správy v r. 2022 |č. j.: OÚKU 01/07-01/2022-Lu                                                            
6.4.   Návrh programu jednání finančního výboru ZOK, pozvánka, 17. 1. 2022 |č. j.: OÚKU 09/12-01/2022-Lu                               
6.5.   Pozvánka, program 1. jednání Kontrolního výboru ZOK, 17. 1. 2022 |č. j.: OÚKU 07/11-01/2022-Lu                                     
6.6.   Pozvánky (Zastupitel v kurzu IV) určené představitelům obcí |č. j.: OÚKU 03/07-01/2022-Lu                                              
6.7.   Tisková zpráva, Finanční úřad pro Plzeňský kraj |č. j.: OÚKU 05/07-01/2022-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.    Smlouva o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 1/22,
         CPOS Město Touškov |č. j.: OÚKU 08/12-01/2022-Lu 
7.4.   Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě (obec x AVE cz odpadové hospodářství s. r. o.) |č. j.: OÚKU 11/12-01/2022-Lu

7.5.    Vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2022 |č. j.: OÚKU 12/14-01/2022-Lu

7.6.    Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2021 |č. j.: OÚKU 13/14-01/2022-Lu 
7.7.    Žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích |č. j.: OÚKU 14/17-01/2022-Lu 
7.8.    Rozpočtové opatření č. 5, č. 6, č. 7, VykFin2112
7.9.    Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob |č. j.: OÚKU 16/17-01/2022-Lu                        
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé                                                                                                                                       
9. Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-01/VZZO-17-01/2022, 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_1.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                          OÚKU/ 06.2/1.2/UP/VZZO-17-01/2022-Lu     

●●    (2022) Obec Kunějovice 
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https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Pozvanka-program-jednani.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/VykFin2112.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-7.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-6.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Rozpoctove-opatreni-c.-5.pdf
https://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2022/01/Tiskova-zprava.pdf

