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Obec Ostopovice 
 

USTAVUJÍCÍ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE 
30. 10. 2018 

 
Zápis 
Dosavadní starosta obce MgA. Jan Symon („dále jako „předsedající“) zahájil 
ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v 18.05 hod.  
 
 
ad 1) Technický bod a zahájení 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v 
souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne a žádný návrh nebyl podán). 
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 
Ostopovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 
10. 2018. Současně byla zveřejněna na webu obce, na kabelové televizi a vyhlášena 
místním rozhlasem. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového 
počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). 
 
Přítomno: 15 
Omluveni:  0 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Radka Švihálková. 
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byli 
navrženi Ondřej Tomašovič a Jan Kubíček ml., tito vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č.1 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ondřeje Tomašoviče a Jana Kubíčka ml. 
Hlasování: pro 15    proti 0    zdržel se 0  
 
 
ad 2) Zpráva volební komise 
Předseda volební komise voleb do zastupitelstva obce Jaroslav Šebánek přednesl 
zprávu volební komise a seznámil zastupitele s výsledky voleb do Zastupitelstva  
obce  Ostopovice pro volební období 2018 – 2022. 
 
Usnesení č. 2 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí zprávu okrskové volební komise 
o volbách do Zastupitelstva obce Ostopovice pro volební období 2018 - 2022. 
Hlasování: pro 15    proti 0   zdržel se 0  
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ad 3) Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 
2 zákona o obcích: 
 
 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Ostopovice a jejích občanů 
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  
 
Předsedající poté jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
Usnesení č. 3  – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 
odst. 2 zákona o obcích. 
Hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0  
 
 
ad 4) Schválení programu 
Program: 
1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva volební komise 
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce  
4. Schválení programu 
5. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 
6. Zřízení výborů 
7. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce 
8. Různé 
9. Závěr 
 
Usnesení č. 4 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva.   
Hlasování: pro 15     proti 0   zdržel se 0 
 
 
ad 5) Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění: 
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána nadále jako 
uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné další 
stanovisko sděleno nebylo. 
 
Usnesení č. 5. 1 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích  
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 
Hlasování: pro 15    proti 0     zdržel se 0 
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Předsedající přítomné informuje, že pro jasný průběh volby je vhodné schválit 
Volební řád, ve kterém je stanoven způsob a pravidla volby starosty, místostarostů, 
členů rady obce a členů kontrolního a finančního výboru. Volební řád dostali 
jednotliví zastupitelé jako materiál k prostudování. Předložený Volební řád je určen 
pro ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice konaného dne 30. 10. 2018. 
 
Usnesení č. 5. 2 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Volební řád ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Ostopovice konaného dne 30. 10. 2018.    
Hlasování: pro 15     proti 0     zdržel se 0  
 

Před vlastní volbou je v souladu s Volebním řádem z řad členů zastupitelstva 
ustanovena Návrhová a volební komise.  Za členy jsou navrženi Boris Canov, Ilona 
Paulíková a Pavel Papajoanu. Tito vyslovili se členstvím v komisi souhlas. 
 
Usnesení č. 5. 3 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Návrhovou a volební komisi ve složení: 
Boris Canov, Ilona Paulíková a Pavel Papajoanu.   
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0  
 
Předseda Návrhové a volební komise Boris Canov seznamuje všechny přítomné 
s pravidly hlasování při volbě starosty, místostarostů, členů rady obce a předsedů a 
členů kontrolního a finančního výboru. Volba bude tajná. 
 

Následuje volba do funkce starosty. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k 
podávání návrhů na funkci starosty.  
 
Byly podány následující návrhy: 
na obsazení funkce starosty: Jan Symon 
 
Jan Symon konstatuje, že kandidaturu přijímá a krátce představuje své záměry. 
 
Probíhá volba. Volební komise volební lístky spočítá. Bylo spočítáno 15 platných 
hlasů.  Jan Symon obdržel 15 hlasů – viz protokol o výsledku hlasování. 
 
Usnesení č. 5. 4 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o 
obcích do funkce starosty Jana Symona. 
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0 
 
Následuje volba místostarosty/tky. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho 
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle §73 odst. 3 a § 79 
odst. 1) a spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce.  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.  
 
Byly podány následující návrhy: 
na funkci  místostarosty/tky obce: Jan Kubíček a Radka Dobšíková. 
 
Jan Kubíček konstatuje, že kandidaturu na místostarostu přijímá a krátce představuje 
své záměry. Radka Dobšíková konstatuje, že kandidaturu na místostarostku  
nepřijímá. 
 
Ondřej Tomašovič navrhuje volbu aklamací. 
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Usnesení č. 5. 5 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje volbu všech následujících funkcí aklamací 
v případě, že počet kandidátů bude odpovídat počtu volených funkcí.  
Hlasování: pro 14   proti 0     zdržel se 1 
 
Usnesení č. 5. 6 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o 
obcích do funkce místostarosty Jana Kubíčka. 
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0 
 
Následuje volba tří radních na doplnění  5-ti členné rady obce. Předsedající vyzval 
členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci radních obce. Byly podány 
následující návrhy do funkce radních: Radka Dobšíková, Petr Vlach, Ladislav Polcar 
a Boris Canov. 
Všichni kandidáti na funkci radních konstatují, že kandidaturu přijímají. 
 
Probíhá volba. Volební komise volební lístky spočítá. Bylo spočítáno 15 platných 
hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti získali následující počet hlasů: 
Radka Dobšíková   14 hlasů 
Petr Vlach    12 hlasů 
Boris Canov     11 hlasů 
Ladislav Polcar    8 hlasů  
 
Usnesení č. 5. 7 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice po projednání volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) 
zákona o obcích další členy rady obce: Radku Dobšíkovou s počtem 14 platných 
hlasů, Petra Vlacha s počtem 12 platných hlasů a Borise Canova s počtem 11 
platných hlasů 
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0  
 
ad 6) Zřízení výborů 
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 
[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o 
obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). 
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, 
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Starosta proto navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.  
 
Usnesení č. 6.1 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné. 
Hlasování: pro 15  proti 0     zdržel se 0 
 
Následuje volba předsedy finančního výboru. Starosta vyzval členy zastupitelstva k 
podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.  
 
Byly podány následující návrhy: 
na předsedu finančního výboru Pavel Papajoanu. 
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Pavel Papajoanu konstatuje, že kandidaturu přijímá. 
 
Usnesení č. 6. 2. – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí do funkce předsedy finančního výboru Pavla 
Papajoanu. 
Hlasování: pro 14   proti 0    zdržel se 1 
 
Následuje volba zbývajících dvou členů finančního výboru. Starosta vyzval členy 
zastupitelstva k podávání návrhů na další členy finančního výboru. Byly podány 
následující návrhy: 
na další členy finančního výboru: Ilona Paulíková a David Šmídek. 
Oba kandidáti kandidaturu přijímají. 
 
Usnesení č. 6. 3. – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí členy finančního výboru Ilonu Paulíkovou a 
Davida Šmídka. 
Hlasování: pro 15  proti 0     zdržel se 0  
 
Následuje volba předsedy kontrolního výboru. Starosta vyzval členy zastupitelstva k 
podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.  
 
Byly podány následující návrhy: 
na předsedu kontrolního výboru: Ladislav Polcar. 
Ladislav Polcar konstatuje, že kandidaturu přijímá. 
 
Usnesení č. 6. 4. – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ladislava 
Polcara. 
Hlasování: pro 14   proti 0     zdržel se 1  
 
Následuje volba zbývajících dvou členů kontrolního výboru. Starosta vyzval členy 
zastupitelstva k podávání návrhů na další členy kontrolního výboru.  
 
Byly podány následující návrhy na další členy do kontrolního výboru:  Jana Trčková a 
Helena Havlišová. 
Obě kandidátky kandidaturu přijímají. 
 
Usnesení č. 6. 5. – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí členky kontrolního výboru Janu Trčkovou a 
Helenu Havlišovou. 
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0  
 
Starosta doplňuje, že rada obce zřizuje ještě komise, členové komisí opět nemusejí 
být pouze z řad zastupitelů. Uvažuje se o zřízení komise stavební, kulturní a 
životního prostředí.  
 
Jaroslav Šebánek uvádí, že by rád přešel z komise životního prostředí, kde pracoval 
minulé volební období do komise stavební. 
 
ad 7) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
obce 
Starosta představuje návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva: 
místostarosta 5.500,- Kč,  
člen/ka rady obce 700,-Kč 
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předseda/kyně výboru nebo komise (kromě komise kulturní) 600,- Kč 
předseda/kyně komise kulturní 1000,- Kč 
člen/ka komise (kromě komise kulturní) nebo výboru 450,- Kč  
člen/ka komise kulturní 800,- Kč 
 
Jan Kubíček ml. zahajuje diskuzi ohledně zvýšení odměn pro předsedy a členy 
kulturní komise. Ondřej Tomašovič navrhuje odměnu pro celou kulturní komisi 
zdvojnásobit. Probíhá další diskuze, Jan Kubíček navrhuje odměnu pro předsedu 
kulturní komise ve výši 2.500,- Kč a pro členy ve výši 1.200,- Kč a o tento návrh se 
hlasuje. 
 
Usnesení č. 7 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto:  
místostarosta 5.500,- Kč,  
člen/ka rady obce 700,-Kč 
předseda/kyně výboru nebo komise (kromě komise kulturní) 600,- Kč 
předseda/kyně komise kulturní 2.500,- Kč 
člen/ka komise (kromě komise kulturní) nebo výboru 450,- Kč  
člen/ka komise kulturní 1.200,- Kč 
 
Zastupitelstvo obce Ostopovice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 1. 11. 2018. V případě personální změny 
v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, 
předsedy či člena výboru, předsedy či člena komise) bude odměna náležet od 
prvního dne měsíce, následujícího po zvolení do této funkce. V případě souběhu 
funkcí člena komise nebo výboru, předsedy komise nebo výboru a radního se 
odměny za jednotlivé funkce sčítají.  
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se 2   
 
 
ad 8) Různé 

- Jaroslav Šebánek seznamuje zastupitele s činností a se seznamem členů 
redakční rady zpravodaje obce a navrhuje doplnění redakční rady o další 
členy, např. z řad zastupitelů. Nikdo ze zastupitelů neprojevuje zájem a J. 
Šebánek navrhuje oslovit Elišku Honsovou, místní studentku. 

- Petr Vlach vyzývá zastupitele k pomoci s organizací a nachystáním Oslav 100 
let od vzniku Československa. Starosta informuje podrobně o programu této 
akce. 

- Dále starosta informuje o představení studie dostavby školy a o nutnosti 
zakoupení venkovní elektronické úřední desky na obecním úřadě. 

 
ad 10) Závěr 
Starosta Jan Symon ukončuje zasedání ve 20.10 hod. 
 
Zapsala: Ing. Radka Švihálková   ……………………………………. 
 
Ověřil:     Ondřej Tomašovič   ……………………………………. 

      
     Jan Kubíček ml.    ……………………………………. 

 
        MgA. Jan Symon  – starosta obce ………………………………………… 
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Obec Ostopovice 
 

Výpis usnesení z USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA  OBCE 

30. 10. 2018 

 
 

Usnesení č.1 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ondřeje Tomašoviče a Jana Kubíčka ml. 
Hlasování: pro 15    proti 0    zdržel se 0  
 
 
Usnesení č. 2 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí zprávu okrskové volební komise 
o volbách do Zastupitelstva obce Ostopovice pro volební období 2018 - 2022. 
Hlasování: pro 15    proti 0   zdržel se 0  
 
 
Usnesení č. 3  – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 
odst. 2 zákona o obcích. 
Hlasování: pro 15   proti 0   zdržel se 0  
 
 
Usnesení č. 4 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva.   
Hlasování: pro 15     proti 0   zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 5. 1 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích  
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 
Hlasování: pro 15    proti 0     zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 5. 2 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Volební řád ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Ostopovice konaného dne 30. 10. 2018.    
Hlasování: pro 15     proti 0     zdržel se 0  
 

 

Usnesení č. 5. 3 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Návrhovou a volební komisi ve složení: 
Boris Canov, Ilona Paulíková a Pavel Papajoanu.   
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0  
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Usnesení č. 5. 4 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o 
obcích do funkce starosty Jana Symona. 
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 5. 5 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje volbu všech následujících funkcí aklamací 
v případě, že počet kandidátů bude odpovídat počtu volených funkcí.  
Hlasování: pro 14   proti 0     zdržel se 1 
 
 
Usnesení č. 5. 6 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o 
obcích do funkce místostarosty Jana Kubíčka. 
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 5. 7 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice po projednání volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) 
zákona o obcích další členy rady obce: Radku Dobšíkovou s počtem 14 platných 
hlasů, Petra Vlacha s počtem 12 platných hlasů a Borise Canova s počtem 11 
platných hlasů 
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0  
 
 
Usnesení č. 6.1 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné. 
Hlasování: pro 15  proti 0     zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 6. 2. – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí do funkce předsedy finančního výboru Pavla 
Papajoanu. 
Hlasování: pro 14   proti 0    zdržel se 1 
 
 
Usnesení č. 6. 3. – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí členy finančního výboru Ilonu Paulíkovou a 
Davida Šmídka. 
Hlasování: pro 15  proti 0     zdržel se 0  
 
 
Usnesení č. 6. 4. – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ladislava 
Polcara. 
Hlasování: pro 14   proti 0     zdržel se 1  
 
 
Usnesení č. 6. 5. – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice volí členky kontrolního výboru Janu Trčkovou a 
Helenu Havlišovou. 
Hlasování: pro 15   proti 0     zdržel se 0  
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Usnesení č. 7 – ustavující zasedání 2018 
Zastupitelstvo obce Ostopovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto:  
místostarosta 5.500,- Kč,  
člen/ka rady obce 700,-Kč 
předseda/kyně výboru nebo komise (kromě komise kulturní) 600,- Kč 
předseda/kyně komise kulturní 2.500,- Kč 
člen/ka komise (kromě komise kulturní) nebo výboru 450,- Kč  
člen/ka komise kulturní 1.200,- Kč 
 
Zastupitelstvo obce Ostopovice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 1. 11. 2018. V případě personální změny 
v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, 
předsedy či člena výboru, předsedy či člena komise) bude odměna náležet od 
prvního dne měsíce, následujícího po zvolení do této funkce. V případě souběhu 
funkcí člena komise nebo výboru, předsedy komise nebo výboru a radního se 
odměny za jednotlivé funkce sčítají.  
Hlasování: pro 13   proti 0   zdržel se 2   
 
 

 
Zapsala: Ing. Radka Švihálková   ……………………………………. 
 
Ověřil:     Ondřej Tomašovič   ……………………………………. 

      
     Jan Kubíček ml.    ……………………………………. 

 
        MgA. Jan Symon  – starosta obce ………………………………………… 
 


