OBEC LIPOVICE

Lipovice 44, 384 22 Ylachovo Březí

ZAPIS

z ustavujícího za§edání Zastupitelstva obce Lipovice
konaného dne 29. ííina2018, od 18.00 hod.
Zaháj ení zasedání zastupitelstva
Zasedártt Zastupitelstva obce Lipovice (dále téžjako ,,zastupitelstvo")
dosavadní starostkou obce Ing. Arrnou Píchovou (dále jako,,předsedající).

bylo zahájeno v 18.00 hodin

Před zahájením zasedání bylo ělenům zastupitelstva obce (při prezenci) předano osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle §53 zákona é.49ll200l Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některych
zákon.ů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatovala, že zasedrání bylo řádně svoliáno tak, aby se v souladu s §91 odst.I zžkona
č. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízeru), vplatném znéni, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasovaní (lhůta uplynula dne 19.10.2018 v 16.00 hod., žádný
návrh nebyl podrin). Informace podle §93 odst.l zákona o obcích byla na uřední desce Obecního uřadu
Lipovice zveřejněna vsouladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,'a to od 19.10.2018 lve2I.20 hod/ do
4.1 1.2018. Současně byla zveřejněna na ,,elekíronické úřední desce'o.
Předsedající dále zprezenění listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č.1) konstatovala, že přítomno
členůzastupitelstva ( zcelkového počtu všech 7 členůzastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné(§92 odst.3 zékonao obcích).

je 7

Přítomní zastupitelé, !rg" Anna Píchová, Jiří Weber, Jan Toman, Simona Carvanová, Jan Pikl, Eduard
Sejna, Veronika Pavlíková
přítomní občané:

sdružení:0
Omluven:
0
Konstatování: Zastupitelstvo
Spollry,

obce je usnášeníschopné.

Složeníslibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s §69 odst. 2 zákonao obcích vyualapřítomné ěleny zastupitelstva ke složeníslibu.
Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutísložit slib nebo
složeníslibu s qihradou mázanásledek zanikmandtítu (§55 zakonač.49ll2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákon.ů, v platném znéní).

Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v §69 odst.2 zákona o obcích:
,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
a jejích oběanů ařídit se Ústavou azákony Českérepubliký'

v zájmuobce Lipovice
WwW,obecliooVice.cz

Lipovice 44
384 22 Vlachqvo Březí
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
Email: podatelna(oobecliDoVice,cz
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jmenovitě lryzvala přítomné členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova,,slibuji"
připraveném archu (příloha ě. 2).
a

a

podpisem na

Žaany člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Navržený program

1)
2)
3)

Určeníověřovatelů zápisu (§95 odst. I zákonao obcích)
Schválení programu

Volba starosty

a místostarosty

a) určenípočtu místostarostů

b) určenífunkcí, pro které budou členovézastupitelstva obce uvolněni

(§71

odst.l písm. a) lzákona

o obcích)
c) urěení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba staros§
e) volba místostarosty

4)

ZŤízeníťrnančníhoa kontrolního výboru
a) určenípočtu členůfinančníhoa

kontrolního výboru

b) volba předsedy finančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členůfinančníhoýboru
e)

volba členůkontrolního výboru

5)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva (§72 odst.
obcích)

6)

Diskuse

1)

2

zákona o

Určeníověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Simonu Carvanovou , Jana Tomana a zapisovatelem Veroniku

pavlíkovou

K návrhu nebyly vzneseny
přítomným občanům.

žádnéprotinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost lyjádřit se

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice urěuje ověřovateli zápisu Simonu Carvanovou , Jana Tomana a zapisovatelem
Veroniku Pavlíkovou,

Hlasování

PRO:

7

PROTI:

Usnesení: Usnesení č. 1 bylo schváleno.

0

Zdržel se:

0
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Zastupitelstvo obce Lipovice určuje ověřovateli zátpisu Simonu Carvanovou, Jana Tomana a zapisovatelem
veroniku pavlíkovou.

2) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem progťamu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelsfua a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Knávrhu programu nebyly vzleseny
náwhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dalahlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje navržený program ustavujícího zasedání.

Hlasování

PRO:

PROTI:

7

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje navržený program ustavujícíhozasedání.
Program ustavujícího zasedéni zastupitelstva obce byl schválen.

3.

Volba starostv a

místgstarostv

I

a) určenípočtu místostarostů

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Jiné náwh nebyly vzneseny, proto bylo hlasoviino. Před hlasovráním byla dénamožnost zastupitelům
I

přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Hlasování

PRO:

7

PROTI:

0

Zdtžel se:

0

Usnesení: Usnesení č.3 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice schválilo zvolení j ednoho místostarosty.
b) určenífunkcí. pro které budou členovézastupitelstva obce uvolněni (§71 odst.l písm. a)

/zákona o obcích)
Předsedající dále navrhla, ve vazbé na ustanovení §71 odst.1 písm. a) a písm. b) zékona o obcích,
aby všechny fi,rnkce vykonávali členovézastupitelstva jako neuvolnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §71 odst.l písm. a) a písm.b) zákona o obcích určuje, že všechny
funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.
Hlasování

PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0
3
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Usnesení: Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zastupitelsfuo obce Lipovice v souladu s §71 odst,1 písm. a) a písm.b) zékona o obcích určuje,
že všechny funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.
c) určenízpůsobu volby starosty a místostarostv

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasovtíním. Změnll způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzvalaěleny
zastupitelstva k přednesení náwhů na změnu způsobu hlasování. Žaae návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje způsob volby staros§ a místostaros§ veřejn;im hlasováním.

Hlasování

PRO:

7

PROTI:

0

Zdtžel se:

0

Usnesení: Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Předsedajíci dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoup€no k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byly nawženi, přičemžpo platném zvoleni konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokraěováno"

d) volba starosty

Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Jan Toman navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Annu Píchovou.
Člen zastupitelstva Eduard Šejnanavrhl zvolítdo funkce starosty Ing. Annu Píchovou.
Člen zastupitelstva Jiří Weber navrhl molitdo funkce staros§ Ing. Annu Píchovou.
Člen zastupitelstva Jan Pikl navrhl nrolítdo funkce starosty Ing. Annu Píchovou.
Před hlasováním byla dána možrost zastupitelům i přítomným oběanům sdělit své stanovisko.

Žaa"e stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice volí starostkou Ing. Annu Píchovou.

Hlasování

PRO:

6

PROTI:

0

Usnesení: Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice volí starostkou Ing. Annu Píchovou.

Zdržel se:

7
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e)

volba místostaros8

Předsedajícívyz:tala členy zastupitelstva k podávrání návrhů na funkci místostarosty.

Byly

podrány následující návrhy:

Členka zastupitelstva Ing. Anna Píchová navrhla zvolit do fuŇce místostaros§ Jiřího Webera.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Žaane shnovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice volí místostarostou Jiřího Webera.

Hlasování

PRO:

5

PROTI:O

Zdržel se

2

Usnesení: Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice volí místostarostou Jiřího Webera.

4.

Zřízení finančníhoa kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti ziidít finančnía kontrolní výbor (§117 odst.2 a
§84 odst. 2 písm.I) zékona o obcích, neboť funkčníobdobí v}boru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu
se zánikem původníhozastr4itelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členůvýboru, kteý musí být lichý (§117 odst. 3 zákonao obcích), přičemž
finančníi kontrolní rnýbor musí mít nejméně tři členy (§119 odst. 1 zéú<onao obcích).

Členy výboru mohu b}t členovézastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou v}boru můžeb;it jen člen
zastupitelstva (§117 odst. 4 zákomao obcích). Čle.ry kontrolního nebo finančníhovýboru nemuže b;it
starosta, místostarosta aní osoby zabezpečtljícírozpočtové a účetnípráce na obecním.uřadu (§ 1 19 odst. l
zákona o obcích).
a) určenípočtu členůíinančníhoa kontrolního

výboru

Předsedající nawhla, aby zastupitelstvo ňíďi|o finančníqýbor a kontrolní výbor, přičemžkďždý z nich bude
mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dánamožnost zasfupitelům i přítomn;fm
občanůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice ďtnlje finančníqýbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasovrání

PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se

0

Usnesení: Usnesení č. 8 byto schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice ňizuje finančnívýbor a kontrolní výbor. Oba v/bory budou tříčlenné.
b) volba předsedy

íinančníhovýboru

Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podávrání návrhů na funkci předsedy ťrnančníhovýboru.

Strana 6 (celkem 'l0),,zápis z ustavujícího zasedáníZastupitelstva obce Lipovice"
Bylv podánv nasledujícínávrhy:

Členka zastupitelstva Ing. Anna Píchová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního,r,ýboru Simonu
carvanovou.
Před hlasovánímbyladánamožnost zastupitelům i přítomn;ým občanůmsdělit své stanovisko.
Žaane stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice volí předsedou finančníhowýboru Simonu Carvanovou.

Hlasování

PRO;

6

PROTI:

0

ZďržeI

se:

1

Usnesení: Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice volí předsedou finančníhoýboru Simonu Carvanovou.
c)

volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávaní náwhů na funkci předsedy kontrolního qýboru.

Byly podány následující návrhy:

Členka zastupitelstva Ing. Anna Píchová navrhla zvolit do ftrnkce předsedy kontrolního výboru Jana
Tomana.

Před hlasováním byla dánamožnost zastupitelům i přítomn;im občanůmsdělit své stanovisko.
Žaane stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice volí předsedou kontrolního výboru Jana Tomana.
Hlasování

PRO:

6

PROTI:

0

Zdtžel se:

1

Usnesení: Usnesení č"10 bylo schváleno.
Zasfupitelstvo obce Lipovice volí předsedou kontrolního ýboru Jana Tomana.
d) volba členůfinančníhovýboru

Předsedajícivyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na ěleny ťrnančníhovýboru.
B},1},

podány následující návrhv:

Členka zastupitelstva Ing. Anna Píchová navrhla zvo\itčlenem finančníhovýboru zastupitele Jana

Pikla

a zastupitele

Eduarda Šejnu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice volí členy finaněního výboru zastupitele Jana Pikla a zastupitele Eduarda
šejnu.

Hlasování

PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

2
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Usnes,ení: Usnesení č.11 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice volí členy ťrnaněního v}boru zastupitele Jana Pikla a zasfupitele Eduarda
šejnu.

e)

volba členůkontrolního rlýboru

Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru

Byly podány následrťícínávrhy:
Členka zastupitelstva Ing. Anna Píchová nawhla zvolit členem kontrolního výboru zastupitelku
Veroniku Pavlíkovou a Evu Práškovou, nar.ffi,

ffil$riÉt.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice volí členy kontrolního qfboru zastupitelku Veroniku Pavlíkovou a Evu
Práškovou,
.

nar.

Hlasování

PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení: Usnesení č.12 byto schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice volí členy kontrolního výboru zastupitelku Veroniku Pavlíkovou a

Práškovou,6#tn§§i#t

5.

Rozhodnutí o odměnách za
obcích).

ťkon funkcí neuvolněných

Elu

členůzastupitelstv (§72 odst.2 zákona

a) neuvolněný člen zastupitelstva bez dalšíchfunkcí

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členůmzastupitelstva bez dalšíchfunkcí byla.v souladu s §72 odst.2
zákona o obcích a naŤízenímvlády č.3l8l20l7 Sb., o výši odměn členůzastupitelstev územních
samosprármích celků, poskytována odměna ve výši 1.095 Kč.

Odměna bude poskYována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka nauprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poslqrtována ode dne složeníslibu. V případě budoucích
zlnén v obsazení jednotliqých funkcí bude odměna poskýována ode dne zvolení do příslušnéfunkce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalšíchfunkcí ve výši 1.095 Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složeníslibu. V případě budoucích
změnv obsazení jednotliqfch funkcí bude odměna poskýována ode dne zvolení do příslušnéfunkce.
Hlasování

PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Usnesení č.13 bylo schváleno.
Zasfupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zžlkona o obcích stanoví odměnu
zavýkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalšíchfunkcí ve qfši 1.095 Kč za měsíc.
Odměna bude poslqrtována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu nahradníka na uprázdněný
7
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mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poslqrtována ode dne složeníslibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytovtína ode dne zvolení do příslušnéfunkce.
b) neuvolněný starosta obce
Zastupitelka Veronika Pavlíková navrhla, aby neuvolněnému starostovi obce byla v souladu s §72 odst.2
zákona o obcích a naíízenim vlády č.3l8l20l7 Sb., o v!ši odměn členůzastupitelstev územních
samosprávních celků, poskýována odměna ve výši 21.899 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce starosty.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zékona o obcích stanoví odměnu
zavýkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve \.ýši 21.899 Kě zaměsíc. Odměna
bude pos§tována ode dne zvolení do funkce starosty.
Hlasování

PRO:

PROTI:

Zďržel

se.'

Usnesení: Usnesení č.14 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zékonao obcích stanoví odměnu
zavýkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve qýši 21.899Ké zaměsíc. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
c) neuvolněný místostarosta ohce

Předsedající ing. Anna Píchová navrhla, aby neuvolněnému místostarostovi byla v souladu s §72 odst.2
zákona o obcích a naYuerum vlády č.3l8l20l7 Sb., o v/ši odměn členůzastupitelstev územních
samosprármích celku, poskYována odměna ve výši 6.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne
zxolení do funkce místostarosty.

Návrh usnesení:

Zasfupitelstvo obce Lipovice vsouladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zžkonao bbcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve \.ýši 6.000 Kě za měsíc.
Odměna bude poskýoviána ode dne zvolení do funkce místostaros§.
Hlasování

PRO:

6

PROTI:

0

Zdržel se:

1

Usnesení; Usnesení č.15 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zékona o obcích stanoví odměnu
zavýkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve qiši 6.000 Kě zaměsíc.
Odměna bude poslqrtoviána ode dne zvolení do funkce místostaros§,
d) předseda íinančního/lrontrolníhoťboru obce

Předsedající ing. Anna Píchová dále navrhla, aby neuvolněným členůmzasfupitelstva byla v souladu s §72
odst.2 zěkona o obcích a naíízerúmvlády ě.31812017 Sb, o rnýši odměn členůmzastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce předsedy finančního/kontrolníhovýboru ve
\.ýši 2.190 Kč.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zékona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce předsedy finančníholkontrolníhoýboru zastupitelstva ve qýši 2.190Kě zaměsíc. Odměna
bude poskytoviána ode dne zvolení do funkce předsedy.
Hlasování

PROTI:

PRO:

Zdržel se:.

Usnesení: Usnesení č.15 byto schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví odměnu
zavýkon funkce předsedy ťrnančníholkontrolníhoýboru zastupitelstva ve výši 2.I90Kč zaměsíc. Odměna
bude poslqrtována ode dne zvolení do funkce předsedy.
e) člen finančního/kontrolníhovýboru

Předsedající ing. Anna Píchová dále navrhla, aby neuvolněn;inn členůmzastupitelstva byla v souladu s §72
odst.2 zákona o obcích a naŤizením vlády č.3I8l20I7 Sb, o výši odměn členůmzastupitelstev územních
samosprávných celků, poskýována odměna za výkon funkce člena finančníholkontrolního v}boru ve výši
1"825 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví odměnu
zavýkon ělena ťtnančního/kontrolníhovýboru zastupitelstva ve výši 1.825 Kč za měsíc. Odměna bude
poslgrtována ode dne zvolení do funkce člena výboru.
Hlasování

PRO:

7

PROTI:

0

ZďržeI

se:

0

Usnesení: Usnesení č.16 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §72 odst.2 a §84 odst,2 písm.n) zékona o obcích stanoví odměnu
za výkon fuŇce člena finaněníholkontrolního uýboru zastupitelstva ve výši 1.825 Kč za měsíc. Odměna
bude poslqrtována ode dne zvolení do funkce člena qýboru.

fl souběh funkcí
Předsedající dále navrhla, aby zasfupitelstvo obce v souladu s §74 odst.3 zékorra o obcích určilo, že
v případě souběhu qýkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou posk;rtovány
odměny v souhrnné qiši.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu s §77 odst.3 zékona o obcích stanoví, že při souběhu qfkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze zavýkon funkce, za
niž podle rozhodnutí zastupitelstva náležínejvyššíodměna.
Hlasování

PRO:

7

PROTI:

Usnesení: Usnesení č.17 bylo schváleno.

0

Zdrže|

se:

0
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Zastupitelstvo obce Lipovice v souladu §77 odst.3 zékona o obcích stanoví, že pří souběhu výkonu několika
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze zavýkon funkce, zaniž podle
rozhodnutí zastupitelswa náIeži nejvyššíodměna.

Diskuse

6.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:30.
Přilohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složeníslibu členůzastupitelstva obce
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedžnípodle §93 odst.1 zékonao obcích.

'

Zapis byl vyhotoven dne 4.11.2018.

Zapisovatel:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jan

TOMAN

Simoná

Starostka:

Ing.

CARvANoVÁ

AnnaPÍCHOVÁ

dne

dne
dne

dne

