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Místo konání:  Kulturní dům čp. 44, Urbanice 

Přítomní: Ing. Martin Fejks, p. Ladislav Štoček, p. Richard Bílek, Ing. Jana Růžová, 
Stanislav Kohout, p. Luděk Chvojka, p. Petr Chvojka, p. Petr Kvasnička, p. 
David Borovec 

Pracovník OÚ: -  

Omluveni: -  

Občané: pí. Drahokoupilová, pí Sokolová, p. Hanousek, p. Legerský, p. Sokol 

Hosté: -    

Oznámený program jednání:   
1. Složení slibu členy zastupitelstva 
2. Určení zapisovatele a ověřovatele 
3. Schválení programu jednání 
4. Volba starosty  
5. Volba místostarosty 
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
7. Zřízení ostatní výborů či komisí 
8. Rozhodnutí o odměnách 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Urbanice (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 19 hodin dosavadním starostou obce (dále jako „předsedající"). 

Prezence 
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 10. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Urbanice zveřejněna v souladu se zákonem po 
dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. 2022 do 25. 10. 2022 Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce". 

Předsedající schůze dále z počtu přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 
9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
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usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona O obcích). 

1. 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 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 Urbanice a 
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky"  

a 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. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu  p. Richarda Bílka, p. Petra Chvojku a jako 
zapisovatele navrhl Ing. Martina Fejkse. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-1 

Zastupitelstvo obce Urbanice určuje jako ověřovatele zápisu p. Richarda Bílka, p. Petra 
Chvojku a jako zapisovatele Ing. Martina Fejkse. 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

3. Schválení programu jednání. 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. Současně oznámil, že je třeba program jednání doplnit o následující bod: 
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9. Zastupování obce, podpisová práva starosty.  

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-2 

Zastupitelstvo obce Urbanice schvaluje následující program jednání: 

1. Složení slibu členy zastupitelstva 
2. Určení zapisovatele a ověřovatele 
3. Schválení programu jednání 
4. Volba starosty  
5. Volba místostarosty 
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
7. Zřízení ostatní výborů či komisí 
8. Rozhodnutí o odměnách 
9. Zastupování obce, podpisová práva 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

4. Volba Starosty  
Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

Počet místostarostů je tedy stejný, jako v předchozím volebním období.  

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-3 

Zastupitelstvo obce Urbanice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 
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Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Určení 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 návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-4 

Zastupitelstvo obce Urbanice schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: 

Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby 
členové zastupitelstva obce nebyli uvolněni a to ani pro funkci starosty. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-5 

Zastupitelstvo obce Urbanice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

Volba starosty obce: 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
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nezvolení žádného kandidáta 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. 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Nejprve byl 
vyzván p. Ladislav Štoček, který obdržel ve volbách nejvíce hlasů. Následně pak podle počtu 
hlasů byli vyzváni i ostatní členové zastupitelstva.  

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva  a současný místostarosta obce p. Ladislav 
Štoček navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Martina Fejkse, dosavadního starostu. Ostatní 
členové zastupitelstva se k návrhu připojili jednomyslně.  

Před hlasováním byla  dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-6 

Zastupitelstvo obce Urbanice volí starostou Ing. Martina Fejkse.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 8 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 1 zastupitel 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

5. Volba místostarosty obce 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Nejprve 
byl vyzván p. Ladislav Štoček, který obdržel ve volbách nejvíce hlasů. Následně pak podle 
počtu hlasů byli vyzváni i ostatní členové zastupitelstva.  

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva  a současný místostarosta obce p. Ladislav 
Štoček navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Petra Kvasničku, nového člena zastupitelstva 
obce. Ostatní členové zastupitelstva se k návrhu připojili jednomyslně. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-7 

Zastupitelstvo obce Urbanice volí místostarostou p. Petra Kvasničku.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 8 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 1 zastupitel 
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Usnesení č. 7 bylo schváleno 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Předsedající 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). 

Zřízení kontrolního a finančního výboru: 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-8 

Zastupitelstvo obce Urbanice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Volba předsedy a členů Kontrolního výboru: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Martin Fejks navrhl zvolit do 
funkce předsedy kontrolního výboru p. Luďka Chvojku a jako členy navrhl zvolit p. Davida 
Borovce a p. Tomáše Legerského.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-9 
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Zastupitelstvo obce Urbanice volí předsedou kontrolního výboru p. Luďka Chvojku a jako 
členy výboru volí p. Davida Borovce a p. Tomáše Legerského. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 2 zastupitelé 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

Volba předsedy a členů Finančního výboru: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Martin Fejks navrhl zvolit do 
funkce předsedy finančního výboru p. Petra Chvojku a jako členy navrhl zvolit p. Milana 
Hanouska, p. Libuši Drahokoupilovou.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-10 

Zastupitelstvo obce Urbanice volí předsedou finančního výboru p. Petra Chvojku a jako 
členy výboru volí p. Milana Hanouska, p. Libuši Drahokoupilovou. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 8 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 1 zastupitel 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

7. Zřízení ostatní výborů či komisí 
Stavební výbor: 

Předsedající podal návrh, aby stavební výbor nebyl zřízen, neboť se jeho funkce v minulosti 
neosvědčila.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-11 

Zastupitelstvo obce Urbanice nebude zřizovat stavební výbor.  



Zápis z veřejného zasedání  
obecního zastupitelstva Obce Urbanice 
ze dne 20. 10. 2022 

 

Strana 8 z 13 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

Přestupková komise: 

Předsedající podal návrh, aby byla zřízena přestupková komise. Hlavním důvodem je 
skutečnost, že obec Urbanice nemá zřízenou smlouvu s ORP Hradcem Králové, které by za 
nás přestupky řešilo. Navíc, množství přestupků za poslední roky je nevýznamný, tudíž se 
nejedná o příliš práce.  

Předsedající dále oznámil, že předsedou komise musí být osoba s právním vzděláním nebo 
osoba s platnými zkouškami zvláštní způsobilosti. Vzhledem k tomu, že žádná taková osoba 
se v zastupitelstvu nenachází, bude nutno předsedu této komise zvolit externí osobu 
s požadovaným vzděláním.  

Předsedající navrhuje, aby předsedou komise byla osoba s právním vzděláním, která bude 
zajištěna na základě smluvního vztahu a členové komise potom navrhuje volit takto: p. 
Stanislav Kohout, p. Ladislav Štoček, p. Luděk Chvojka, p. Petr Chvojka, starosta a 
místostarosta.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-12 

Zastupitelstvo obce Urbanice zřizuje přestupkovou komisi. Předsedou komise bude osoba s 
právním vzděláním, která bude zajištěna na základě smluvního vztahu a členové komise jsou: 
p. Stanislav Kohout, p. Ladislav Štoček, p. Luděk Chvojka, p. Petr Chvojka, starosta a 
místostarosta. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

Kulturní výbor: 

Předsedající podal návrh, aby byla zřízena Kulturní komise. Předsedající navrhuje, aby 
předsedou výboru byla Ing. Jana Růžová a členem p. Richard Bílek.  
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Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-13 

Zastupitelstvo obce Urbanice zřizuje Kulturní výbor. Předsedou výboru volí Ing. Janu Růžovou 
a členem výboru volí p. Richarda Bílka.  

 

Výsledek hlasování:

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů

Usnesení č. 13 bylo schváleno

8. Rozhodnutí o odměnách
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou současně členy
výboru či komise 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, poskytována odměna
ve výši 1500 Kč, a to ode dne 01. 11. 2022.

Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 72 odst. 2 zákona o
obcích) a to ve výši 20 000 Kč (ve stejné výši jako v předchozím období).

Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce starosty obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
a to ve stejné výši jako v minulém období, tj. ve výši 24 000 Kč (ve stejné výši jako
v předchozím období).

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Usnesení č.: 4/2022-14

Zastupitelstvo obce Urbanice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je současně
členem/předsedou výboru nebo komise ve výši XXXX Kč hrubého za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne 01. 11. 2022

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 
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Usnesení č.: 4/2022-15

Zastupitelstvo obce Urbanice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši XXXX Kč hrubého za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
starosty.

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení:

Usnesení č.: 4/2022-16

Zastupitelstvo obce Urbanice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši XXXX Kč hrubého za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

9. Zastupování obce, podpisová práva 
Mikroregion Urbanická brázda: 

Předsedající informoval zastupitelstvo, že je nutné zvolit zástupce pro zastupování obce 
Urbanice na jednáních s Mikroregionem Urbanická brázda. Předsedající navrhuje, že pro 
komunikaci s MUB budou obec zastupovat Ing. Martin Fejks, p. Petr Kvasnička a p. Ladislav 
Štoček.  

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-17 

Zastupitelstvo obce Urbanice souhlasí, aby obec Urbanice při jednání s Mikroregionem 
Urbanická brázda zastupovali: Ing. Martin Fejks, p. Petr Kvasnička a p. Ladislav Štoček. 
Hlasováním za obec Urbanice pověřuje Ing. Martina Fejkse.  
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Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

Provádění a schvalování rozpočtových opatření 

Předsedající navrhuje zastupitelstvu, že stejně jako v ostatních letech by bylo vhodné schválit 
pravomoc pro podpis rozpočtových opatření pro starostu obce.  

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-18 

Zastupitelstvo obce Urbanice schvaluje pověření starosty k provádění a schvalování 
rozpočtových opatření (příjmových i výdajových) bez ohledu na jejich výši. Starosta poté 
jednotlivá rozpočtová opatření předloží Zastupitelstvu obce na zasedání Zastupitelstva.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

Zastupování obce vůči Katastrálnímu úřadu: 

Předsedající navrhuje zastupitelstvu, že stejně jako v ostatních letech by bylo vhodné schválit 
pravomoc pro starostu obce, aby zastupoval obec vůči Katastrálnímu úřadu.  

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-19 

Zastupitelstvo obce Urbanice pověřuje starostu Ing. Martina Fejkse zastupováním obce vůči 
Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, za tímto účelem zřízení podpisového vzoru, 
který bude založen na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 19 bylo schváleno 
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Zastupování obce Urbanice při projednávání a realizaci územního plánu: 

Předsedající navrhuje zastupitelstvu, že stejně jako v ostatních letech by bylo vhodné schválit 
pravomoc pro starostu obce, aby zastupoval obec při projednávání územního plánu, 
územních studiích nebo jiných činnostech souvisejících se stavebním zákonem. 

Návrh usnesení: 

Usnesení č.: 4/2022-20 

Zastupitelstvo obce Urbanice pověřuje starostu Ing. Martina Fejkse zastupováním obce při 
projednávání územního plánu, územních studiích nebo jiných činnostech souvisejících se 
stavebním zákonem s Odborem hlavního architekta, Odborem stavebním a Odborem 
životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové nebo dalších Dotčených orgánů státní 
správy.  

Současně Zastupitelstvo obce Urbanice pověřuje starostu Ing. Martina Fejkse k podpisu 
příslušných smluv po projednání se zastupitelstvem obce.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 9 zastupitelů PROTI: 0 zastupitelů ZDRŽEL SE: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 20 bylo schváleno 
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10. Různé, diskuze 
1. Starosta připomněl, že v listopadu se budou konat školení na dokončené webové 

stránky v rámci projektu „Chytrý komunikační systém obce Urbanice“  
2. Ing. Jana Růžová připomněla výlet do Wroclavi v prosinci.  

Závěr 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30 hodin.   

 

Přílohy zápisu: 

Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 10. 2022 

Zapisovatel: Ing. Martin Fejks 

 

 

Ověřovatelé 

 

p. Petr Chvojka 

 

 Petr Chvojka v.r. 

 

dne: 

 

21.10.2022 

  

p. Richard Bílek 

 

 Richard Bílek v.r. 

 

dne: 

 

21.10.2022 

     

 

Starosta 

 

Ing. Martin Fejks 

 

 Ing. Martin Fejks v.r. 

 

dne:  

 

20.10.2022 

 

 

 


