
10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
(v soula4!! se zákonem o obcích č. 1 28/2000 Sb., § 92 odst.l v platném znění)

P-NP- l 0VZZO-09 -l0l 201 4

2. l0.2014

Pozvánka

Založeno na uřední desce dne: 0l. l0. 2Ol4 //schváleno: 30. 09.2014 / účinnost od: 02. l0,20|4
Založila Ludvíková/EÚn- san otz a t q
Datum sejmutí z úřední desky dne: 10. ř'jen}Ol4
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšsní a sejmutí dokumentu: -:r;.

Termín konání: 9.10.2014
Čas konání: 18:00 - 21.00 hod.
MÍstokonánÍ: zasedacimístnost,Kunějovice28

Návrh programu:

1.2 Zahájeru, určení ověřovatelů

2.2Dopbéru obsahu Návrhu programu veřejného zaseďání, schválení
Projednaní nrámitek k zápisu ze ZOK dne 12. 9,2014 ................. 3

Kontrola plnění usnesení z posledních jednaní 4

Přenesené body jednánizpíedchozího zasedání .....,.,.....,,...,...... 5

6.1 Vyjádření k existenci inženýrských siti 453ll2, kNN
6.2 Hasiči a jak d.ál?
6,3 Aktuální stav kroniky obce
6.4 P. p. č. st, 70, duplicita LV v KN
6.5 Zména termínu místního šeření
6.6 Územní rozhodnutí - studna Prucha
6,7 Společný souhlas - Suda
6.8 Realizace projektové dokumentace - Kunějovicep4l5l36. kNN
6.9 Oznámenio době a místu konání voleb
6.10 Den otevřených dveří v domech s pečovatelskou službou
6.1 1 Cenová nabídka projekčních praci- stavební úpravy kaple
6.12 uzavřent sálého seznamu voličů
7.1 Nově zŇazené body jednaní, hlasování o upraveném programu jednání ........7
7.2DIe poŽadavkŮ, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedáru
Diskuse, různé ............ 8

Jednaní ZO je veřejné, každý má právo se ho zúčastrrit.
Zá$emcúm o doplnění obsahu náwhu programu doporučujeme uplatnit body k jednání prosřeclnictvim kontaktního
formuláře www.kuneiovice.cz, e-mailu kune_iovice@post.cz nebo ?;Y:: yzcbhyd - do 9, l0.2014; l l-ti hodin.

oBEC KUNĚ,rovIcE
l(unějovice 28
830 36 Líšťauy

IÓl 00ó?8086, Tel.: 377 927 070

Vytvořeno: 30. 09. 2014 l zméněno: 0l.

č. i. : r_Nr_ t 0 N zzo-o9 -l0/2ol 4
počet listů: l
Počet výťskťr: l
Čislo vPisku: druhý
Za sprármost: Helena Ludvíková

l0.2al4 | Zveřejněno způsobem umožňující dálkový pří§tup od: 02. l0. 2al4
do: l0. l0.2014 ||
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