obec MšeckéŽehrovice
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice

Zápis

z ustavuj ícíhozasedání Zastupitelstva obce MšeckéŽehroviceo
konaného dne 20. října 2022 od 18:00 hodin.
zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice (dáIe téžjako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 18:00 hodin dosavadní starostkou obce Romanou Metelkovou (,,dále jako ,,předsedající").
Předzahájenímzasedání bylo členůmzastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčenío
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 49Il200I Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů, v platném znéní.
Předsedající schůze konstatovala,že zaseďání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízení),v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhů§ pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasovaní (žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. I zákona o obcích byla na uřední desce
Obecního uřadu MšeckéŽe\tovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dn|
a to od 12.10.2022 do 20,10.2022 Současně byla zveřejněna i na ,,elektronické uřední desce"
(příloha 3).

Předsedající schůze dále zprezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 7 členůzastupitelstva (z celkového počtu sedmi zastupitelŮ),
takže zastllpitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
složeníslibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyn,ala přítomné členy zastupitelstva ke
složeníslibu. Před složenímslibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složeníslibu svýhradou máza následek zánik mandátu (§ 55 zakonač.49Il200I
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některych zákontt,v platném zněni).
Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích ,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na §vou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitěo v zájmu obce a jejích občanůa řídit se Ústavou a zák9l,tv
Ceské republiky." a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složeníslibu
pronesením slova,,slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha 2).
Žaany člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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určeníověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Ivanu Durdovou a Mgr. Pavlínu Skleničkovou a
zapisovatelem Zdeřlka Janouška. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním
dala předsedajíci možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje ověřovateli zápisu Ivanu Durdovou a Mgr.
Pavlínu Skleničkovou a zapisovatelem Zdeňka Janouška.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0

**r,<

schválení programu:
Předsedající seznámila přítomnés návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou členům
zastupitelstva a v souladu sinformací zveřejněnou na úřední desce. Knávrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Núvrh usnesení:

Zastupitelsno obce MšeckéŽehrovice schvaluje násleďující program ustavujícího

zaseddní:

D

Jednací řád zastupitelstva obce
II) Volba starosty a místostarosty
. určenípočtu místostarostů
. určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
. určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
o volba starosty
o volba místostarosty

o
o
o
o
o
o

zílzenífinančníhoa kontrolního výboru

určenípočtu členůvýborů
volba předsedy finančníhoqýboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členůíinančníhovýboru
volba členůkontrolního výboru

III) Rozhodnutí

o odměnách za výkon

funkcí neuvolněných členŮ zastupitelstva (§ 72

zákona o obcích)

IV)

Smlouva o vybudování nové, úpravě stávající veřejné dopravní a technické
infrastruktury mezi obcí a KODET AQUA s.r.o.

\;.)

Usnesení zastupitelstva obce o určenémzastupiteli pro pořízení změny Č.2, zprávy
o uplatňováníazmény č.3 územníhoplánu MšeckéŽehrovice.

VD

Pověření schvalování rozpočtoqých opatření

VD

Rozpočtovéopatření č. 6,7,8,912022

Vm)

Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č.2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0
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Ndvrh usnesení:
Zasíupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje jednací řód.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
[Isnesení č. 3 bvlo schváleno.
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Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvúlilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 4 bvlo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0
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Předsedající dáIe navrhla, aby funkce starosty obce byla nadále vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v soulaclu s § 8/ odst. 2 písm. k) zúkona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelsna dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bvlo schváleno.
* t"*lb"t, láa ra:s*_:- ".! §33 §l§6-: u{;9 9 1. "l.,.
Předsedající konstatovala, 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 spočítánya případným členůmzastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žaane návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozomila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvol'ení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech
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bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemžpo platném zloleni konkrétníhokandidáta
již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na ťunkci starosfy a volba staros§;
Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci staros§. Byly zastupitelstvem
podány následujícínávrhy: Zvolit do funkce starostky Romanu Metelkovou. Jiné návrhy podany
nebyly, Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své

stanovisko. Žaane stanovisko sděleno nebylo.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice volí starostkou obce Romanu Metelkovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 1 (Romana Metelková)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Po zvolení starostky (převzala) pokračovala starostkave vedení zasedání (dále vedena jako
,,předsedající").

Navrhování kandidátů na funkci místostaros§ a volba místostarosty:
Předsedající vyntala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Zvolit do funkce místostarosty Zdeřka Janouška nebo Františka Náprstka. Před
hlasováním byladánamožnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice volí místostarostou Zděňka Janouška
Výstedek hlasování: Pro 4 Proti 3 (František Náprstek, Mgr. Pavlína
Skleničkováo Miroslav Štáfet< ) Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zřízení výborů a určenípočtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zííditf,rnančnía kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích], neboť funkčníobdobí v}boru předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, ktery musí být lichý (§ 117 odst.3 zákona oobcích), přičemžfinančníakontrolní výbor
musí mít nejméně ťi členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru můžebýt jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4
zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančníhovýboru nemůžebýt starosta, místostarosta,
tajemník obecního uřadu ani osoby zabezpečujícírozpočtovéa účetnípráce na obecním úřadu (§ 1 19
odst. 1 zákonao obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finančnívýbor a kontrolní výbor, přičemžkaždý
znich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasovánímbyla dánamožnost zastupitelům i
přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice zřizuje Jinančníuýbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančníhovýboru:
Předsedajícivyzvala členy zastupitelstva kpodávání návrhů na funkci předsedy finančníhovýboru.
Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Romana Metelková navrhla zvolit do funkce
předsedy finančníhoqýboru Mgr. Pavlínu Skleničkovou. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žaane stanovisko sděleno nebylo.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice volí předsedou Jinančníhovýboru Mgr. Pavlínu
skleničkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrže|ise 1 (Mgr. Pavlína Skleničková)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzxala členy zastupitelswa k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního ýboru.
Byly podány následující návrhy: ČleŇa zastupitelstva Romana Metelková navrhla molit do funkce
předsedy kontrolního výboru Miroslava Štan<a. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i

přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žaane stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice volí předsedou kontrolního výboru Miroslava Štdfua.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Miroslav Stáfek)
Usnesení č. 10 bylo schváIeno.

Volba členůfinančníhoa kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva kpodávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního qiboru. Byly podány následující návrhy: Zvolit členem finančního výboru Ivanu
Durdovou a Kláru Pospíšilovou,Zvolit členem kontrolního qýboru Ing. Jana Nejedlého a Martina
Ryssa.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice volí členy finančníhovýboru Ivanu Durdovou a
Kláru Pospíšilovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se (Mgr.Klára Pospíšilová,Ivana
Durdová)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice volí členy kontrolního výboru Ing. Jana Nejedlého a
Martina Ryssa.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
flsnesení č. 12 bylo schváleno.

Bod 3 - Rozhodnutí o odměnách za vÝkon funkcí neuvolněnÝch členůzastupitelstva:
Předsedajíci navrhla, aby neuvolněným členůmzastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích
a naíizenívlády č. 3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev, vplatném
znění, poskytována měsíčníodměna ve výši 1000,- Kč. Za výkon funkce předsedy výboru 1500,- Kč
měsíčně.Zavýkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst.2 zékona o obcích) ve výši 18300,- Kč.
Odměny budou poskytovány ode dne 20.10. 2022 složením slibu a přijetím usnesení.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zúkona o
obcích stanoví oďměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1000,- Kč měsíčně.Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě
náhradníka ode dne prvního zaseďúní zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zúkona o
obcích stanoví odměnu za uýkon funkce předseďy uýboru zastupitelstva ve výši 1500,- Kč
měsíčně. Odměna buďe poskytována oďe dne zvolení do funkce předsedy výboru.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Mgr. Pavlína Skleničková)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm n) zákona o
obcích stanoví odměnu Za výkon funkce místostarosíy jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 18300,- Kč měsíčně.Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do fun kce místo s taro s ty.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 (František Náprstek, Mgr. Pavlína
Skteničková, Miroslav Štáfet< ) Zdržeti se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Předsedající ďále navrhla, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o
obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem
zastupitelstva obce budou takovému členovi zastupitelstva obce poskytovány odměny ve ýši
nejvyššíodměny. Odměny se nebudou sčítat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v soulaďu s § 77 odst. 3 písm. b) zúkona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se oďměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnatí zastapitelstva
núležínejvyššíoďměna.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdňeli se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Bod 4 - Smlouva o wbudování nové. úrrravě st:lvaiícíveřeiné dopravní a technické

infrastruktury mezi obcí a KODET AOUA s.r.o.
Předsedajíci seznámila zastupitelstvo obce s návrhem plánovací smlouvy týkajícíse projektu
,,Novostavba soubotu rodinných domů Lodenice". Smlouva stanovuje povinnosti a práva při
výstavbě dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o vybudování nových komunikací, chodníků,
vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení. Finančnípodíl obce je 0. Po vybudování a dodrženi
všech podmínek stanovených touto smlouvou budou po kolaudaci pozemky a stavby infrastruktury
obci odprodány za 1,- Kč a obec je převezme do svého vlastnictví a správy. Na žádost obce se
stavebník touto smlouvou zavazuje homogenízovat vozovku v celé délce na pozemku p.č. 1 1/1 v k.ú.
Lodenice v maximální možnéšířce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje výše uvedenou smlouvu a pověřuje
starostku obce tuto smlouvu se společnostíKODET AQUA s.r.o. uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

uplatňování a změnv č.3 územníhonlánu Mšeckézehrovice.
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem na určenízastupitele pro změny územního
plánu obce. Zastupitelem je navržena starostka obce Romana Metelková.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice rozhodlo, že ve smyslu § 47 zókona č.183/2006 Sb.
(stavební zdkon) je určenou zastupitelkou pro pořízení změny č. 2, zprúvy o uplatňovúní a
změny č.3 územního plúnu MšeckéŽehrovice paní Romana Metelková.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Bod 6 - pověření schvalování rozpočtovÝch opatření
Předsedající předložila ZO návrhna pověření starostky obce Romany Metelkové schvalováním
jednotliých RO v příjmech i ve qýdajích v celkovém objemu do výše 50.000,- Kč jednoho
rozpočtového opatření mezijednotliqými paragrafy obecního rozpočtu a k provádění rozpočtových
opatření v případě přijat}ch účelovýchdotací bez ohledu na výši částky účelovédotace.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje núvrh na pověření starostky obce Romany
Metelkové schvalovúnímjednotlivých RO v příjmech i ve výdajích v celkovém objemu ďo výŠe
50,000,- Kčjednoho RO mezi jednotlivými paragrafy obecního rozpočtu a k provádění RO
v přípaďě přijatých účelovýchdotací bez ohledu na výši čústkyúčelovédotace.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Bod 7 - Rozpočtové opatření č. 6.7.8,9/2022
9) Rozpočtovéopatřeni č. 6,7,8,912022

Předsedající semámila zastupitelstvo obce s výše uvedeným rozpočtovým opatřením. Rozpočtová
opatření berou zastupitelé na vědomí. Rozpočtová opatření jsou zastupitelům po schválení starostkou
obce odesílánatčetru obce emailem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéZehrovice bere na vědomí rozpočtovó opatření č. 6,7,8,9/2022
proti 0
Výsledek hlasovúní:
zdržel se
Usnesení č.20 bylo schváleno.

pro 7

Bod 8 - Diskuse
Předsedaj íc í požádala zastupite le, aby se krátce představili.

Dále starostka obce poděkovala za zvolení do zastupitelstva obce i za zvolení do funkce starostky.
Yáži si tak velké podpory veřejnosti. Zároveň děkuje i všem kandidátům do zastupitelstva. Děkuje,
že měli chuť vystoupít ze své komfortní soukromé zóny a stát se osobou veřejnou. Děkuje všem

kandidátům zaHídný, neagresivní a slušný předvolební boj. Na někteých obcích zaěínaji kampaně i
na venkově hrubnou a začínajíse podobat celostátním volbám.
zďa už je nějaká vize naplňování cílů
preferovaných před volbami do zastupitelstva. Konkrétně ho zajímá, jak daleko jsme s Mateřskou
školou. Starostka obce mu odpověděla, že nejdříve obec nechá zptacovat studie proveditelnosti a dle
nich posoudí, zda školka bude realizovaná přímo v budově obecního úřadu, nebo zda nebude lepšíjít
cestou stavby nové kontejnerové školky.

Do diskuse se přihlásil Ing. Jan Nejedlý. Optal se,

Paní Hloušková se optala, pro kolik dětí by se školka zřizovala. Paní starostka odpověděla, že studie,
které se zptacují, zcela jistě odkryjí i možnost, pro kolik dětí by se školka ňizovala. Cílem asi bude
otevřít školku pro co nejvíce dětí.
Pan Zényorka seznámil nově zvolené zastupitelstvo s úspěchy místníchfotbalistů a poprosil nové
zastupitelstvo obce o větší podporu, pomoc a finanění zabezpeěení spolku SK MšeckéŽehrovice.
Ještě vloni hráI tym fotbalistů spolku SK MšeckéŽehrovice třetí třídu a dnes prohání špičku
okresního fotbalu... Po krátké diskusi byla domluvena schůzka se zástupci spolku SK Mšecké
Žehrovice,na které se projednají všechny požadavky a možnosti.
Paní Tothová se optala, zda se plánují ohledně cen energií nějaké úspory. Paní starostka odpověděla,
že tématemje úspora elektřiny na veřejném osvětlení. Jiné většívýdaje,na energiích obec nemá.
Bude se navrhovat a občany seznamovat s vypínáníma úsporou světel veřejného osvětlení od
půlnoci do čtvrtéhodiny ranní.
Pepa Libotovský všechny přítomné pozval do Lodenice na posvícenskou zábavu.

Paní Hloušková se optala, jak se bude řešit vyššírychlost projíždějícíchaut obcí a projíždějících
kamiónů, které tady nemají co dělat. Paní starostka odpověděIa, že rychlost v obci se již několikrát
řešila. Bohužel, to, co by bylo urěitě účinné,jsou retardéry. Retardéry ale na hlavní silnici Odbor
dopravy nepovolí. Retardéry na hlavní silnici se povolují poulze v místě, kde jsou školky, školy a
v místech čast}ch dopravních nehod. Již v minulosti se jednalo o radarovém ukazateli, ktery je
v dnešní době skoro v každéobci. Zastupitelstvo obce s umístěnímnesouhlasilo a starostka obce by
ráda toto téma řešila znovu. Ano, každého radarový ukazatel rychlosti nezpomalí, nicméně je pořád
mnoho řidičů,kteří se díky radaru ve své rychlosti umírní. Projíždějícíkamióny, které asi většinou
při projížděníobcí zabloudí, budeme řešit těžko.
Ing. Nejedlý navrhoval postup na řešení dopravní situace v obci: Projednat situaci s odborníky a
nechat zpracovat podkladovou studii možností, jak snížitrychlost a zvýšit bezpečnost v obci, která
by zjednodušila jednání s kompetentními uřady.

Bod 9 - Závěr
Předsedající poděkovala zaúěast na ustavujícímzaseďání a ukončila zasedáni zastupitelstvav 19z32
hodin.

přílohy zápisu:

1) Prezenčnílistina

2) Listina prokazujíci složeníslibu členůzastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle

§ 93 odst.

I zákona

o obcích

4)

Zápis bylvyhotoven dne: 26,10.2022

Zapisovatel : Zdeněk Janoušek

Ověřovatelé: Ivana Durdová

Mgr. Pavlína Skleničková
Starostka:

Razítko obce:

Romana Metelková
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Příloha č. 1
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 20. t0.2022
prezenčnílistina

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

f *."l
{tuď
4

Romana Metelková
Ivana Durdová

Mgr.Pavlína

skleničková
Mgr. Klara Pospíšilová
zdeněk Janoušek
Miroslav Štáfek
František Náprstek
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Příloha č.2
Zápisu z ustavujícíhozasedání Zastupitelstvn obce MšeckéŽehroviee tlne 20. 10. 2827 - Listina
prokazující složeníslibu člena zastupitelstva ohce

Slib

člena zastupitelstva obce.

,,Slibuji věmost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanůa řídit se Ústavou a zákony Českérepubliky" [§ 69 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zílzení),vplatném znění].
Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení:

Romana Metelková
Ivana Durdová

Mgr. Pavlína
skleničková
klára posoíšilová
zďenék Janoušek

Miroslav stáfek
František Náorstek
V obci MšeckéŽellrovice 20. I0.2022
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