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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, určení ověřovatelů
2. 1 Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu
2.2Doplnéní obsahu Návrhu programu veřejného zasedán| schválení
Projednaní námitek k zápisu ze ZoK drc 12. 9. 2014
Kontrola plnění usnesení z posledních jednrání

Přenesené body j ednání z předchozího zasedání
Body jednání
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Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 9. t0.2014:
pro: 7
prott,. P
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Připomínky ze strany členů zastupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec 2
zákona č. 128/2aa0 Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve měnípozdějších předpisů, zákona č. 49112001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a,o změně někte4ých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, azákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů:
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