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Vážení občané,
V nedávné době jsme vás informovali písemnou cestou o výsledku voleb v naší obci.
Současně jsme vám sdělili, že ustavující zasedání nového zastupitelstva se bude konat
dne 3.11.2010. Tuto informaci však musíme vzít zpět, neboť dle nových zákonů je
nezbytná 10ti denní lhůta od vyhlášení voleb nutná na možnost se odvolat proti jejich
výsledku ke Krajskému soudu. Tato lhůta vypršela 30.10.2010 a teprve potom se
může oznámit svolání ustavujícího zastupitelstva se sedmidenním předstihem. Toto je
možné realizovat ve dnech 6 až 7.11.2010. Jelikož je v Kozojedech obvyklé svolávat
zasedání na středu tak
svolávám ustavující zasedání zastupitelstva obce Kozojedy na středu 10.11.2010 a
to na 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Program zasedání:
1.složení slibu zastupitelů dle zákona 128/2000 Sb.,§69, odst 1
2.určení ověřovatelů zápisu a usnesení a zapisovatele
3.schválení programu
4.volba starosty a místostarosty
5.zřízení finančního a kontrolního výboru
6.rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle
§ 72 zákona o obcích
7.diskuse
Další informace
Dne 16.11.2010 se opět pokusíme zorganizovat na 17,00 hod. lampionový průvod ukončený
ohňostrojem. Průvod bude zahájen u tělocvičny a půjde směrem k rybníku na Pastvinách a následně
k řadovým domkům. Ohňostroj bude odpálen na parkovišti nad kioskem. Prosíme rodiče malých
dětí, aby raději poněkud poodešli k řadovým domkům, kde děti dobře uvidí a nebudou se tolik bát.
Doprovodný program v tělocvičně bude pouze tehdy, když do doby konání lampionového průvodu
někdo z občanů projeví o jeho organizaci zájem. Jelikož však veškeří ochotní občané a občanky
organizují posvícenskou zábavu, tak si nejsme jisti zda doprovodný program někdo zorganizuje.
Budeme vás informovat.
Dne 13.11.2010 se koná posvícenská zábava v pohostinství „ U Heřmanů“ a to od 20,00 hod.,
vstupné je 70,- Kč, hraje skupina TAN DEM z Ondřejova,srdečně zveme.
Stále probíhá cvičení v tělocvičně a to v pondělí od 18,30 hod., Další aktivitou našich občanek
v tělocvičně je realizace prací – domácí dílny a to pro maminky s možným doprovodem dětí
pro které jsou v tělocvičně k dispozici dva stoly na stolní tenis a trampolína. Bližší informace
můžete získat u paní Novákové na telefonu :605 829 012.

Vážení občané nezapomeňte prosím na výměnu řidičských průkazů,které byly vydány
od 1.1.1994 do 31.12 roku 2000.
Ing . P i l l e r o v á Eva

, dosavadní starostka obce Kozojedy

