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2. 2 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedáni, schválení

Uprdvený program o nově zařazené body jednání
10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice - čwrtek 9. 10. 2014
(v souladu se zókanem a obcích č. 128/2000 Sb., § 92

odst.l

v

platném znění)
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1, 1 Uvodní část .

I.2 Zahqeru, určeníověřovatelů
2.
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Prezenčnílistina, příloha č. 1 Zápisu

2.2Doplnéníobsahu Návrhu programu veřejného zasedán| schválení
Projednaní námitek k zápisu ze ZoK drc 12. 9. 2014
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6.2 Hasiči a jak dál?
6.3 Aktuální stav kroniky obce
6.4 P. p. č. st. 70, duplicita LV v KN
6.5 Zménatermínu místrdho šetření
6.6 Územní rozhodnutí - studna Průcha
6.7 Společný souhlas - Suda
6.8 Realizace projektové dokumentace - Kunějovice p415/36, kNN
6.9 aznétmenío době a místu konání voleb
6.10 Den otevřených dveří v domech s pečovatelskou službou
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Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 9. t0.2014:
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Připomínky ze strany členůzastupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec 2
zákona č. 128/2aa0 Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve měnípozdějšíchpředpisů, zákona č. 49112001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a,o změně někte4ých zákonů,ve znění pozdějšíchpředpisů, azákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějšíchpředpisů:
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