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P,,UU,VÍyul::rt l 2. ve ej né zasedáníZasfupitelstva obce Kuněj ovice
(v souladu se zókonem o obcích č. 1 28/2000 Sb., 92 odst. } v platném zněni)

Termín konání:
Čas konání:
Místo konání:

Návrh programu]

1.1, Úvodní část
1.2. Zahájení, určení ově ovatelri

2.2. Doplnění obsahu návrhu programu ve ejného zasedáni, schválení
Projednánínámitekkzápisu zeZOK dne 1l .9.2015 . ..,.....,._.

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
P enesené bodyjednání zp edchozího zasedání

6.1. Zádost o vyptijčku obecní hasičské zbrojnice
6.2. Pravidla pro poslqltování p íspěvk z rozpočtu obce
6.3. Darovací smlouva, PKx obec Kunějovice,vklad PK
6.4. Dohoda o realizaci vykonu trestu obecně prospěšnych prací
6.5. Komplexní pozemkové ripravy - oprava katastrální hranice
6.6. Ve ejná vyhláška, zaháiení ízení komplexních pozemkolrych prav, uvodní jednáni
6."1 , Svoz nebezpečného odpadu
6.8. Závéreéná kontrolní prohlídka, p. 4] 5/36
6.9, Stanovení kandidát na členy sboru zástupc a vla,stník pro Pozemkovou pravu Kunějovice
7.1, Nově za azené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7 .2. Dle požadavkri, p ipomínek a podnětri zastupitel , občan , ostatních častníkťr zasedání
Diskuse, ruzné
Návrh usnesení, závěr

9. 10.2015
1800 - 2100 hod.
zaseďací místnost, Kunějovice 28
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Zalaženo na u ední desce dne: 2. 10.2015 / schváleno: l . 10, 20l 5 / ričinnost od: 2. 10. 20l5 | Založila: Ludvíkovct/EÚn-S ttl OtZOlS I Datum sejmutí z ri ední
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potwzující zve ejnění, vlvěšení a sejmutí dokumentu:
Vltvo eno: 30, 9. 20lslaktualizováno: l, l0,20l5|Zve ejněno zpťlsobem umožňující dálkoqi p ístup > ri ední deska od 2. l0.20l5

Za správnost: Helena Ludvíková

na 20l 5

oFnC KUNĚ,]OVICE
.r' Kunějcvice 28

), 330 35 Líěťanyitelé obce seznámeni s návrhem elektronickou cestou dne l.

programu doporučujeme uplatnit body k jednání prosťednictvím kontaktního formulá e,


