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Upravený programUpravený program  
o nově zařazené body jednání; 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, 

 konané dne 21. 2. 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 1. veřejného zasedání ze dne 17. 1. 2022                                                                                               
4.    Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5.    Přenesené body jednání z předchozího zasedání
                                                                                                                                                                                                     

Body jednání 
                                                                                                                                                                                                    
6.1.     Inventarizační zpráva za rok 2021  |č. j.: OÚKU 179.5/02-02/2022-Lu

6.2.     Rozhodnutí – společné povolení (U S): stavební záměr Rodinný dům, DČOV, jímka na dešťové vody,
          opěrná zeď, zpevněné plochy a oplocení |č. j.: OÚKU 11/21-02/2022-Lu                                                                                              
6.3.    Přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice |č. j.: OÚKU 12/21-02/2022-Lu                   
6.4.    Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  |č. j.: OÚKU 13/21-01/2022-Lu                        
6.5.    Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce místnosti HZ č. 05/2018, ze dne 23. 3. 2018
         Žádost o prodloužení výpůjčky a zpráva o využití prostoru |č. j.: OÚKU 17/26-01/2022-Lu

6.6.    Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. |č. j.: OÚKU 18/26-01/2022-Lu                                                     
6.7.    Závěr jednání Kontrolního výboru ZOK |č. j.: OÚKU 07.3/26-01/2022-Lu                                               
6.8.    Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ |č. j.: OÚKU 19/28-01/2022-Lu

         Výkaz VI 1-01 za rok 2021 |č. j.: OÚKU 44/18-02/2022-Lu                                                                                                    
6.9.     Informace o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva PK |č. j.: OÚKU 21/31-01/2022-Lu                                
6.10.  Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM |č. j.: OÚKU 25/01-02/2022-Lu                                      

6.11.  Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe (OOP NPP 
          Labe), Národního plánu povodí Odry (OOP NPP Odry(pvbvEc), Národního plánu povodí Dunaje
          (OOP NPP Dunaje(qdpgT8) |č. j.: OÚKU 27/02-02/2022-Lu                                                                                          
6.12.   8-194 Informace o vyznačení plomby (Obeslání) |č. j.: OÚKU 34/09-02/2022-Lu   

6.13.    Revize a kontroly kotlů na plynná a tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů – 5. 3. 2022                  
6.14.   Žádost o udělení souhlasu se zvláštním užíváním komunikace |č. j.: OÚKU 35/09-02/2022-Lu                                                                                    

6.15.    Přípis, doplnění návrhu – vkladové řízení, písemné prohlášení, Katastrální úřad pro PK |č. j.: OÚKU 36.1/11-02/2022-Lu 

            Předkládá: Helena Ludvíková                                                                                                                                    

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.      Zveřejnění: SPP USC – Vklad OZV dle přechodného ustanovení č. j.: OÚKU 40, 41/17-02/2022-Lu, OÚKU 42, 43/18-02/2022-Lu

7.4.      Publikace Plzeňský kraj, města a obce, objednávka zápisu a publikací |č. j.: OÚKU 38/14-02/2022-Lu   
7.5.     Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 40 zák. č.
          289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některcýh zákonů
          Předkládá: Martin Bubeníček                                                                                                                           
7.6.     Žádost o zařazení bodu jednání – Metodika přidělování nádob v návaznosti na místní poplatek
          Předkládá: Miloslav Novák |č. j.: OÚKU 45/21-02/2022-Lu 

7.7.     Žádost o zařazení bodu jednání – Žádost o podporu aktivního spolku v obci Kunějovice v návaznosti
          na plnění strategického rozvojového dokumentu obce 
          Předkládá: Daniel Novák |č. j.: OÚKU 46/21-02/2022-Lu 

7.8.     Žádost o zařazení bodu jednání – Poděkování zastupitelům za nastavení místního poplatku – kom. odpad
                                                                    –  Dotaz na překrytí odtoku požární nádrže 
           Předkládá: Petr Suda |č. j.: OÚKU 47/21-02/2022-Lu  

          p_2
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7.9.     Žádost o pokácení stromů 
           Předkládá: Patricie Klenovská |č. j.: OÚKU 48/21-02/2022-Lu  
8.        Prostor pro dotazy, diskuse, různé
           Předkládá: Roman Vacek                                                                                                                                                     
9.        Návrh usnesení, usnesení - příloha č. 4 Z-02/VZZO-21-02/2022, další přílohy, závěr
           Předkládá: Roman Vacek

Hlasování o upraveném programu jednání:                                                       pro:          proti:        zdržel se: 

                                                                                      
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: 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

  
                                                      

                                                                                                      
                    Jiří Lőwy                       Roman Vacek                Slavomíra Poláková            Ladislav Kadlec             Václav Král           
                            starosta                       místostarosta, předsedající                            člen                                 ověřovatel, člen                   člen, ověřovatel                     
                        omluven
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●●    (2022) Obec Kunějovice 
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