
_, -':': ].:: .; : i,, ].i _:

,a. _}a \"W.{+-l-,| _ .\N ,

č.;.: r-Nr-oo NZZ}-10-0,1l20l5; Příloha č. l Zápisu z 9. veřejného zasedátrí Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2014 - 2018

%,
3. 7 .2015

fuzvállka

1,9. veřejné zasedání Zastupilelstva obce Kunějovice
(iiouladu.se zákonem o obcíeh č. l 28l2CI00 Sb. § 92 odst. I i platném znění)

Termín konání:
Čas konání:
Místo konání:

l0. 7.2015
l8* - 21oo hod.
zasedací místnost, Kunějovice 28

Ná!ŤťĚřóéramti|,. ]]

!.2. lahásení,. 1lč:n 
í ověřovate l ů

!i2.2. Doptnění obsahu návrhu programu veřejného zasediání; schválení

jiKontrolaplněníusnesenízposledníchjednaní.....,....,..,,,,.....,..,:]......-,.--., .,.......,_..,........,il......

|.iPřenesené body jednání z předchozího,,za edání ......,.,..,.........,.,....1,:.,,....-......,.:,;1.,...

i;6,t, Dotačni titu1 MMR; p. žádost č. 789ů2, podpora OaRV ",,'

t6,2. SOD č. 1998,z. č, M101l1, Stavebnínrontáže, s. r, o.

'6.3. Dodatek ě. 1 ke Smlouvě o dílo
i|r.r. 

', 
Príspěvek na konání dětského dne

iO.s. Zďazení do přílohy č. 1 vyhlášky 36/2006 Sb.
i'6.6. Žádosto poskytnutí íjnančních prosť,edků SK FC Kunějovice
:1.6.7, Dodatek č. 1 k pojístnó sm}ouvě č.860ie%4646 ]]
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7.t. Nově zŇazené bod,y jednání, hlasování o upraveném programu jednání

1,Z. ate požadavků, připomínek a podnětů zastupilelů, občanů, ostatních úěastníků zasedání

Diskuse, ruzné
9

Založeno na úřední dese.e dne: 3. 7 .2015 / schváleno: 2.7 .2Ol5 / účinnost od: 3. 7. ž0l5
Založila: toÁiiirattÚnJó/T7/2lt5 | Darum sejmutí z úřednídesky dne: l3. července 20l5
Oprávněná osoba./ razítko orgrínu potwzujíci zveřejnčni, vlvěšení a sejmutí Hetqoq. :ffi#ffitr-,.,ť

LudVI KoVa,l*,-^,,,,".*

OBEC KUNĚ.IOVICE, 
#xiT§;,*

IČl 005?3086. Tel.: 37? 92?"$70

Stvořeno: 2.7,2aÉlaktualizgviíno: 3.7,Z}lS|Zveřejněno způsobem umožňující dálkorlý přistup > úřední deska od 3. 7.,2015 - 13. 7. ?0l5
Zastupitelé obce seanámeni s návrhem programu jednání elekíonickou cestou dne 3. 7.20 l5.

i má pn{vo se ho áčastnit.
Zíjemcúm o doptnění náwhu programu doporueujeme uplatrrit body k jednaní prostřédňiówím kontaktního formuláře,

e-mailu kunejovice@p*t.cz ';Ěfu:ýzcbhyd nebo osobně na OÚ do 9. 7. 20l5
..

p#á"d_9;;i;j né' ;;;;áá"í 
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fu pi6ffi iluó ťilěj ;;i;_ l ó. r r0 i 5

(2 0 l 5 ) Obec I{anějovice

P-NP-09/ry/Zž0-1 0-07/20 t 5

Strarra: X/tr


