Obec Kuněiovice
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Obecní úřad Kunějovice

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce

uZZo2014

zo /01 /03
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Kunějovice

Obecní úřad Kunějovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 ziú<otlač. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní ňízeni), v platném znění, informuje o koni{ní
ustavujíciho zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
svolaného dosavadním starostou obce Miloslavem Novákem,
v souladu s § 91 odst. 7 zákona o obcích*

Místo konání: Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice
Doba konání:
Navržený
program:

č. p. 28

3. listopadu 2014 od 18:00 hodin

1) Určeníověřovatelů

zápisu (§ 95 odst. I zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

2)
3)

b) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty

4)

Zřizeni finaněního a kontrolního qýboru

a) určenípočtu členůťrnančníhoa kontrolního qýboru

b) volba předsedy finaněního výboru
c) volba předsedy kontrolního ýboru
d) volba ělenů finančníhovýboru
e) volba členůkontrolního aýboru
5) Roáodnutí o odměnách zavýkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)

6)

Diskuse

Před schválením programu složíčlenovézastupitelstva obce slib.
pruběh jednání a jeho obsah vyplývázp zákonao obcích a obecních ňízeních.

V obci Kunějovice dne24.října20l4
Rozdělovnft
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*Ustavujícízasedžnijeřádněsvolánotakyabysevsouladus§9lodst.

lzakonač, 128/2000Sb., oobcích(obecniňizení),

v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dle24.ííjna20l4,1 16:00 hod.). lnformace podle § 93 odst l zákona o obcích bude na úřednídesce
Obecniho úřadu Krrnějovice zveřejněna v souladu se ziákonem po dobu nejméně 7 dní. Současnéje 24. ííjna2014 zveřejněna
na elekŤonické uřední desce http://www.obeckunejovice.czl?paee id:47
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Elektronicky podepsal(a)
Helena Ludvíková
Datum: 2014.10.24

