
O B E C N Í    Ú Ř A D   K U N Ě J O V I C E                                           
Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 00573086, DIČ: CZ 00573086                  

                                                                                                                                                   Dle rozdělovníku 
Naše značka/č. j.: OÚKU/02//P-NP-1.JFV/ZOK-06-01/2020   
Sp. zn.: 101.2.1 A/10                                                                                                                                                                                      
Vyřizuje: Helena Ludvíková
(: + 420 377 927 070
E-MAIL: kunejovic  e@post.cz                                                                                                                                                    
ID DS: yzcbhyd
                                                                                                                                                                                                                                                 

DATUM: 13. 12. 2019                  
                        
                                                                                         POZVÁNKA

Program 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
konaného dne 6. 1. 2020 od 20. oo hodin

 

1.     Úvvodní č čásstást č…… ………………………………………………………………………………        1                                                            
1.1.  Zást hást čjení č, určásstení č ovestrstovást …elu                                                                                                                                               
2.     Prezenčásstní č li……inást , prstí člohást  čásst. 2 Zást čpi…u ………………………………………….....         2
3.     Body jednást ční č    …………………………………………………………………………         3                                                            
3.1. Provestrstení č …prást čvno……i vyč…ledku ho…podást rstení č  … mást je…kem ást  finást nčásstní čmi pro……rstedky občáse v oblást ……i prstí čjmu 
ást  vyčdást ju  zást  období č učnor n pro…inečás 2019,  kon…rolást  plnestní č rozpočásst…u (vyčkást zy n rozvást hást , vyčkást z rozpočásst…u FIN
2-12, prstí člohást  uččásste…ní č zást čvestrky),  kon…rolást  plnestní č rozpočásst…u, ást k…uást člnest rozpočásst…ovást č opást …rstení č;
3.2.  Dodrzstovást ční č zást čkonást  o uččásste…ničás…ví č, …prást čvno…… provást čdestčásí ččásh prstedpi…u , nást člezsti…o……i uččásste…ní ččásh doklást du ,
         el. pokl. knihást ;
3.3.  Zást čkon o finást nčásstní č kon…role v nást čvást zno……i nást  podpi…oveč vzory prstí čkást zčáse operást čáse, …prást čvčáse rozpočásst…u
         ást  hlást vní č uččásste…ní č;                                                                                                                                                                    
3.4.  Vyčdást je v ho…ovo……i z poklást dny 02 - 12/2019, inven…urást  poklást dny;
3.5.  Vyrstást zovást ní č, zást rstást zovást ční č mást je…ku do uzstí čvást ční č, inven…ást rizást čáse mást je…ku občáse, inven…ást rizást čásstní č zprást čvást  2019     
3.6.  Pozstást dást vky ZO, nást čvrhy opást …rstení č
3.7.  Kon…rolást  mást …eriást člu  pro prstezkum ho…podást rstení č 
3.8   Projek…oveč zást čmestry
3.9   Pru bestzstnest nást plnstovást ční č prstí čjmu , po…rstebást  finást nčásstní ččásh pro……rstedku  besthem roku, finást nčásovást ční č do…ást čásí č                    
4.     Novest zást rstást zeneč body jednást ční č ……………………………………………………..         4  
5.1.  Dle pozstást dást vku , prstipomí čnek ást  podnest…u  zást ……upi…elu  ást  čásstlenu  FV                 5                                                            
6.     Di…ku…e   ……………………………………………......................................................        6                                                                

     
prsted…edást  Finást nčásstní čho vyčboru
Zást ……upi…el……vást  občáse Kunestjovičáse
Vást ččáslást v Krást čl

v z. Helenást  Ludví čkovást č
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                          1/vyč…i…k prvyč             

OÚvKÚ/P-NP-1.JFV/ZOK-06-01/2020-Lu                                                                                                                                                                                              

(2019) Obec Kunějovice  
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Prstí člohást  čásst. 1 k Zást čpi…u z  jednást ční č Finást nčásstní čho vyčboru Zást ……upi…el……vást  občáse Kunestjovičáse ve funkčásstní čm období č 2018 n 2022                                

Hlást …ovást ční č o prográst mu jednást ční č Finást nčásstní čho vyčboru Zást ……upi…el……vást  občáse Kunestjovičáse:                                               

pro:                proti:                zdržel se:   

                  
Připomínky ze ……rást ny čásstlenu  zást ……upi…el……vást  ást  čásstlenu  FV:

..............................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................        
                                                                                                                                                                              
____________________________________________________________________________________________________________________________________________          
                           
      

  

                                                                                                                                                                          

     
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   

      

                                                                                                                                                                    

Rozdělovník k ČJ: OÚKU/02/P-NP-1.JFV/ZOK-06-01/2020       
Pozvást čnkást , nást čvrh prográst mu 1. jednást ční č Finást nčásstní čho vyčboru Zást ……upi…el……vást  občáse Kunestjovičáse

  č. Adresát Adresa Forma Odesláno

   1   Vlást dimí čr Arást bást …z                                             Kunestjovičáse 51,  330 35  Kunestjovičáse Obdrzstí č do v. r. 

   2   Romást n Pe…st  Kunestjovičáse 357, 330 35  Kunestjovičáse Obdrzstí č do v. r.

3   Jirstí č Loy,wy, ……ást ro……ást E-mást ilem

4   Romást n Vást čásek, mí č……o……ást ro……ást E-mást ilem

5   Lást di…lást v Kást dlečás, čásstlen zást ……upi…el……vást E-mást ilem

6   Vást ččáslást v Krást čl, prsted…edást  FV ZOK Kunestjovičáse 357, 330 35  Kunestjovičáse do v. r.

7   Slást vomí črást  Polást čkovást č, prsted…edást  KV ZOK E-mást ilem

8   Hást nást  Hást bást r…ovást č, poklást dní č Kunestjovičáse 357, 330 35  Kunestjovičáse do v. r.

   
                                                                                                                     

            (2019) Obec Kunějovice                                                                                                                                                                                                            2/vyč…i…k prvyč              
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                               


