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OBEC BĚLÁ U JEVÍČKA 
Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Bělá u Jevíčka 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,  

konaného dne 19.10.2022 od 17:00 hodin v sále kulturního domu v Bělé u Jevíčka. 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17:00 hodin dosavadním starostou obce Petrem Nárožným (dále jako předsedající).  

Nejprve bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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), ve znění pozdějších předpisů, 

konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo 

hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 

Bělá u Jevíčka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.10.2022 

do 19.10.2022, současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) 

konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

             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 změněn některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů). 

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 Bělá u Jevíčka a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složením slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele. 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Illeho a p. Vaškovou a zapisovatelkou p. Pavlínu 

Nárožnou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

 Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovateli zápisu Ing. Ladislava Illeho a Markétu 

Vaškovou, zapisovatelkou Pavlínu Nárožnou. 

Výsledek hlasování:   Pro  7      Proti  0    Zdržel se  0     Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Schválení programu. 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Návrh programu: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

2. Schválení programu. 

3. Volba starosta a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni  

(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

4. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru 

a) určení počtu členů výborů 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba předsedy kulturního výboru 

e) volba členů finančního výboru 

f) volba členů kontrolního výboru 

g) volba členů kulturního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích). 

6. Rozpočtové opatření 5/2022. 

7. Zápis do kroniky za rok 2021.  

8. Zrušení výběrového řízení VZMR „Novostavba venkovního zázemí ke KD“. 

9. Různé. 

10. Diskuse. 

11. Závěr. 

 

Před hlasování dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy na doplnění.  Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 

    Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování:   Pro  7     Proti 0    Zdržel se  0      Usnesení bylo schváleno. 
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3. Volba starosty a místostarosty. 

 

3. a) Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu a vyzval přítomné, 

ke sdělení stanoviska či připomínek. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno 

k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování:   Pro  7     Proti  0      Zdržel se  0       Usnesení bylo schváleno. 

 

3. b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni.  

Předsedající navrhl funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, 

pro jejichž výkon budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako uvolněnou navrhl funkci 

starosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána přítomným možnost sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva 

uvolněni: starosta obce.  

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 1 (Kobelka)    Zdržel se 0       Usnesení bylo schváleno.  

 

3. c) Určení způsobů volby starosty a místostarosty. 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude 

umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení 

návrhu na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.   

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno 

k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli 

navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

 

3. d) Volba starosty. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva 

Ing. Ladislav Ille navrhl zvolit do funkce starosty Petra Nárožného. Před hlasováním byla dána 

možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí starostou Petra Nárožného. 

Výsledek hlasování:     Pro  6  Proti  0   Zdržel se  1 (Nárožný)      Usnesení bylo schváleno. 

Po volbě starosty pokračoval nově zvolený starosta ve vedení zasedání (dále jen starosta). 

 

3. e) Volba místostarosty. 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty a navrhl zvolit 

do funkce místostarosty Ing. Ladislava Illeho.  Před hlasování byla dána možnost přítomným sdělit 

své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí místostarostou Ing. Ladislava Illeho. 

Výsledek hlasování:    Pro 6   Proti 0  Zdržel se 1 (Ille)     Usnesení bylo schváleno. 
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4. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru. 

 

4. a) Určení počtu členů 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 výborů, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 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 a finančního výboru nemůže být starosta a místostarosta 

ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona 

o obcích).  

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude 

mít pět členů, dále výbor pro kulturní a občanské záležitosti v počtu 13 členů, a to z důvodů šířky 

a množství práce a úkolů, které musí tento výbor při organizaci a zabezpečení obecních akcích 

zvládnout.      

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou 

pětičlenné, a výbor pro kulturu a občanské záležitosti, který bude mít třináct členů.  

 Výsledek hlasování :    Pro  7    Proti  0   Zdržel se  0    Usnesení bylo schváleno. 

 

4. b) Volba předsedy finančního výboru. 

Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Ladislavu Porketovou. Před 

hlasování byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebo jiný návrh 

nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí předsedou finančního výboru Ladislavu Porketovou.  

Výsledek hlasování:       Pro 6   Proti  0    Zdržel se  1 (Porketová)     Usnesení bylo schváleno. 

 

4. c) Volba předsedy kontrolního výboru. 

Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Josefa Červinku. Před hlasováním 

byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebo jiný návrh nebyl 

podán.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí předsedou kontrolního výboru Josefa Červinku.  

Výsledek hlasování:     Pro  6   Proti  0   Zdržel se  1 (Červinka)       Usnesení bylo schváleno. 

 

4. d) Volba předsedy kulturního výboru 

Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro kulturu a občanské záležitosti (zkráceně 
kulturní výbor) Markétu Vaškovou. Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebo jiný návrh nebyl podán.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí předsedou výboru pro kulturu a občanské záležitosti 

Markétu Vaškovou.  

Výsledek hlasování:    Pro  6  Proti  0   Zdržel se  1 (Vašková)           Usnesení bylo schváleno. 

 

4. e) Volba členů finančního výboru. 

Starosta vyzval předsedkyni finančního výboru k podání návrhů členů finančního výboru. 

P. Porketová podala návrh zvolit členy finančního výboru Annu Smrekovou, Ing. Lenku 
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Porketovou, Mgr. Lenku Pazdírkovou, Ing. Kateřinu Richtrovou. Před hlasováním byla dána 

možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebo jiný návrh nebyl podán.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí členy finančního výboru Annu Smrekovou, Ing. Lenku 

Porketovou, Mgr. Lenku Pazdírkovou, Ing. Kateřinu Richtrovou. 

Výsledek hlasování:      Pro  7     Proti  0    Zdržel se  0          Usnesení bylo schváleno. 

 

4. f) Volba členů kontrolního výboru.  

Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru k podání návrhů členů kontrolního výboru. Pan 

Červinka podal návrh zvolit členy kontrolního výboru Ivanu Pětovou, Janu Knötigovou, Milana 

Nárožného, Davida Slámu. Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko nebo jiný návrh nebyl podán.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí členy kontrolního výboru Ivanu Pětovou, Janu 

Knötigovou, Milana Nárožného, Davida Slámu. 

Výsledek hlasování:    Pro  7   Proti  0   Zdržel se  0          Usnesení bylo schváleno. 

 

4. g) Volba členů výboru pro kulturu a občanské záležitosti. 

Starosta vyzval předsedkyni výboru pro kulturu a občanské záležitosti k podání návrhů členů 

tohoto výboru. P. Vašková podala návrh zvolit členy výbory pro kulturu a občanské záležitosti: 

Anna Smreková, Jana Knötigová, Stanislava Nárožná, Mgr. Lenka Pazdírková, Lucie Bubeníková, 

Anna Červinková, Zdeňka Hrdinová, Jitka Hrušková, Dana Jurčagová, Kateřina Vašková, Petr 

Nárožný a Vladimír Hruška.  Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebo jiný návrh nebyl podán.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka volí členy výboru pro kulturu a občanské záležitosti Annu 

Smrekovou, Janu Knötigovou, Stanislavu Nárožnou, Mgr. Lenku Pazdírkovou, Lucii 

Bubeníkovou, Annu Červinkovou, Zdeňku Hrdinovou, Jitku Hruškovou, Danu Jurčagovou, 

Kateřinu Vaškovou, Petra Nárožného a Vladimíra Hrušku.  

Výsledek hlasování:    Pro  7   Proti  0   Zdržel se  0       Usnesení bylo schváleno.   
 
 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 

zákona o obcích). 

 

Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona 

o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, v aktuálně platném znění, poskytována odměna ve výši 1.200,- Kč, zároveň 

starosta navrhl odměnu za výkon neuvolněného místostarosty ve výši 9.000,- Kč, dále navrhl 

odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2.400,- Kč, vše s platností ode 

dne 1.11.2022. 

     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva takto: 

místostarosta                                            9.000,- Kč 

předseda výboru                                      2.400,- Kč  

člen zastupitelstva bez dalších funkcí    1.200,- Kč  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 1.11.2022.  

Výsledek hlasování :   Pro    Proti    Zdržel se         Usnesení bylo schváleno. 
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6. Rozpočtové opatření č. 5/2022. 

 

Starosta konstatoval, že zastupitelé byli s RO seznámeni v předstihu a předal slovo p. účetní 

Pavlíně Nárožné, která vysvětlila jednotlivé přesuny finančních prostředků. Ze strany zastupitelů 

nebylo dalších dotazů. RO je přílohou tohoto zápisu.     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022.  

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0    Zdržel se  0        Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Zápis do kroniky za rok 2021.  

 

Starosta informoval, že zastupitelé se s předstihem seznámili s podklady pro zápis událostí 

do kroniky obce Bělá u Jevíčka za rok 2021. Byly provedeny drobné úpravy a opravy v textu, 

v členění odstavců a dále byly doplněny informace o rozpočtu obce a investičních akcích. Zápis 

do kroniky může být proveden. Paní Porketová navrhla zakoupit knihu „Jak vést kroniku obcí 

a měst“. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis událostí do kroniky obce Bělá u Jevíčka 

za rok 2021. 

Výsledek hlasování:    Pro  7    Proti  0    Zdržel se  0          Usnesení bylo schváleno. 

  

 

8. Zrušení výběrového řízení VZMR „Novostavba venkovního zázemí ke KD“. 

 

Starosta uvedl, že v rámci výběrového řízení VZMR Novostavba venkovního zázemí 

ke kulturnímu domu Bělá u Jevíčka, neposkytl vybraný uchazeč Stavby JZL s.r.o., Brno, 

součinnost a odmítl podepsat smlouvu o dílo s odůvodněním, že udělal v rozpočtu vlastní vinou 

chybu. Vzhledem k tomu, že druhý uchazeč v pořadí připomínkoval zadávací dokumentaci, navrhl 

starosta zrušit toto výběrové řízení a vypsat nové se změnami v zadávací dokumentaci.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka ruší Usnesení č. 30/1/6 ze dne 7.9.2022. 

 

Výsledek hlasování:     Pro  7   Proti  0    Zdržel se  0       Usnesení bylo schváleno.  

 

 

9. Různé. 

 

9.1. Smlouva o podmínkách zřízení stavby s SÚS PK 

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o podmínkách zřízení stavby se Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje pro stavbu „Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řád Malonín“. Tento návrh 

smlouvy byl doručen v den jednání DS a vzhledem k neodkladnosti ji starosta zařadil ke schválení.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby se Správou 

a údržbou silnic Pardubického kraje pro stavbu „Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řád 

Malonín.“  

Výsledek hlasování:     Pro  7   Proti  0   Zdržel se  0       Usnesení bylo schváleno.  
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9.2. TDI víceúčelové sportovní hřiště Bělá u Jevíčka. 

Starosta informoval, že pro zajištění výkonu technického dozoru investora na stavbě „Vybudování 

víceúčelového sportovního hřiště Bělá u Jevíčka“ oslovil s cenovou poptávkou tři firmy a obdržel 

nabídky od tří z nich: 

• Ing. Lubomír Řezníček, 679 62 Vranová 1               48.060,- Kč nepl. DPH 

• Ing. Král, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy                     70.000,- /84.700,- Kč bez/s DPH 

• Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina 92, 679 01 Skalice     39.000,-/47.190,- Kč bez/s DPH 

Starosta vybral jako nejvýhodnější nabídku od fy Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina 92.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výběr fy Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina 92, 6796 01 Skalice 

nad Svitavou, IČ: 69713685 na zajištění výkonu technického dozoru investora na stavbu 

víceúčelového sportovního hřiště Bělá u Jevíčka. 

 

9.3. Třídění odpadu – pokuty 

Starosta hovořil o dalších případech v posledním týdnu, kdy v kontejnerech na plast byly pytle se 

směsným, biologickým a nebezpečným odpadem (hadry, skořápky, nedopalky, plechovky 

od barev, sklo, slupky od brambor, zbytky jídla, kovový odpad atd.)  viz. fotografie. To vše krátce 

poté, kdy se sbíral textil, kdy v obci proběhl svoz komunálního odpadu a sběr velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu. Pracovníci obce byli nuceni přetřídit několik pytlů s tímto odpadem, 

a i díky tomu jsme zjistili z vyhozených dokumentů původce těchto odpadů. A jsou to občané obce 

a ne projíždějící, jak bylo v minulosti omlouváno. Tito občané obdrží varování a příště už obec 

přistoupí k udělování pokut. Stejně tak obec začne rozesílat výzvy k odstranění autovraků.  

 

9.4. Kino – tvorba ceny vstupného. 

Starosta vysvětlil tvorbu ceny vstupného do kina. Není žádoucí, aby obec dlouhodobě doplácela 

na chod kina. Návštěvnost se pohybuje mezi 40 a 70 hosty. Při cenách vstupného 60 Kč (které 

uplatňují ve svém kině Velké Opatovice), by obec při fixovaných platbách distributorům, které se 

většinou u nových filmů pohybují v rozmezí 5 až 8 tis. Kč plus DPH, byla vždy ve ztrátě. Proto se 
přistupuje k objednávkám filmů ve variantě, kdy cenu vstupného určí distributor filmu, kterému 

se poté odvádí 50 % z tržby + DPH, dále je ještě nutné platit měsíční tarif za existenci kina, 

poplatek OSA a SFK. Proto se ceny vstupného pohybují v rozmezí 80 až 130 Kč.   

Následně starosta pozval zúčastněné do kina 21. října na pohádku Ztracená jeskyně (vstupné  

80,- Kč) a 4. listopadu na velkofilm Jan Žižka (vstupné 100,- Kč).  

 

9.5. Divadelní představení CAVEMAN 

Starosta pozval přítomné na divadelní představení CAVEMAN ve středu 9. listopadu a vysvětlil 

výši ceny vstupného 390,- Kč, kterou určil producent a která je nejnižší možná v celé republice. 

Prozatím je v předprodeji prodáno přes sto vstupenek, mezi místními je bohužel tradičně zájem 

minimální do deseti prodaných lístků.   
 

 

10. Diskuse 

 

P. MXXXXXX: Nešla by postavit ta dřevěná bouda (zázemí KD) svépomocí, jak se dřív stavělo 

v akci Zet? Starosta odpověděl: Tato myšlenka nás také napadla, že by se tak postavila aspoň 

dřevostavba, jenže na tento způsob práce už v dnešní době nikdo neslyší. VZ navíc není možné 

dělit na části. Místostarosta: Způsob, jakým se stavělo dřív už není možný a dnešních požadavků 

na kvalitu práce brigádně nikdo nedosáhne. 

 

P. MXXXXXX: Nikde nezaznělo, kolik bere uvolněný starosta. Starosta: Nezaznělo to proto, 

jelikož odměnu neurčuje zastupitelstvo, ale řídí se nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstev ÚSC a je to podle počtu obyvatel obce … . P. PXXXXXX z řad občanů 

odpověděl: 48.244 hrubého. 
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11. Závěr. 

 

Starosta poděkoval všem přítomným, popřál jim pevné zdraví a v 17:55 hod. zasedání ukončil. 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 20.10.2022 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

Ověřovatelé:   Ing. Ladislav Ille  v.r. 

 

 

                        Markéta Vašková  v.r. 

 

 

Starosta:           Nárožný Petr  v.r. 


