Městys Šatov

Šatov 124, 671 22 Šatov

Číslo jednací: 0001346/2018/UMŠA

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov,
konaného dne 31.10.2018 od 16.00 hodin
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 16:00 hodin dosavadním starostou městyse Petrem Javůrkem („ dále
jako předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městyse (při prezenci)
předáno osvědčen í o zvolení členem zastupitelstva městyse 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 návrhu
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městyse
Šatova zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
22.10.2018 do 01.11.2018. Současně byla zveřejněná na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).

2.

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).
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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 Městyse Šatova a
jeho 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. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3.Volba ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Tomáše Malacha a Mgr.
Květoslavu Pykalovou a zapisovatelku Bc. Dagmaru Stojanovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům i
zastupitelům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov určuje ověřovatele zápisu Bc. Tomáše
Malacha a Mgr. Květoslavu Pykalovou a zapisovatelku Bc. Dagmaru
Stojanovou
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům i zastupitelům. K návrhu programu byly vzneseny tyto připomínky:
Paní Sovová navrhuje zřídit pouze finanční a kontrolní výbor. Sportovní a
kulturní výbor zvolit až na příštím jednání.
Předsedající uvedl, že se o těchto bodech bude hlasovat, až na ně dojde řada.
Toto je pouze program, podle kterého se řídí jednání zastupitelstva.
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Mgr. Formánek navrhuje zvolit nejdříve starostu a ať si ten navrhne počet
místostarostů.
Předsedající upozornil na skutečnost, že navržený program i pořadí schvalování
jednotlivých bodů je plně v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem vnitra
ČR k činnosti územních samosprávných celků, a že podle této metodiky se
postupuje stejně již několik volebních období. Dále uvedl, že o počtu
místostarostů nerozhoduje starosta, ale dle předložených návrhů zastupitelstvo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatova schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
Zahájení
Složení slibu nových členů zastupitelstva
Volba ověřovatelů ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění ( § 71 zákona o obcích )
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6. Zřízení finančního, kontrolního a sportovně-kulturního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a sportovně-kulturního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy sportovně-kulturního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
g) volba členů sportovně-kulturního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
( § 72 zákona o obcích)
8. Schválení výši odměn pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
9. Pověření zastupitelstva k vykonávání obřadů
10. Schválení pravomoci pro starostu provádět rozpočtová opatření
11. Diskuse
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti

4

Zdrželi se
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5.

Volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov schválilo zvolení jednoho místostarosty
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se 0

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
Předsedající dále navrhl, aby funkce místostarosty městyse byla vykonávána
jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Ing. Jahodová – v Šatově byl vždy starosta dlouhodobě uvolněný a místostarosta
byl neuvolněný a je to nepřípustné.
Předsedající jí oznámil, že to přípustné je a například v Mašovicích to funguje a
nepředstavuje to žádný problém. Záleží na zastupitelích pro jakou variantu se
rozhodnou.
Z obecenstva – je to drahá varianta.
Předsedající se snažil vyvést přítomné z omylu a sdělil, že tato varianta je
levnější o 3.068,- Kč měsíčně.
Paní Sovová navrhuje, aby funkci dlouhodobě uvolněnou vykonával starosta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty městyse bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Proti

3

Zdrželi se 1

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
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Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Proti

0 Zdrželi se

0

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po 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.
d) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce starosty
Ing. Lenku Stupkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí starostu městyse Ing. Lenku Stupkovou
jako dlouhodobě neuvolněnou funkci
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

5

Proti 4

Zdrželi se 0

Po zvolení starosty převzala nová starostka vedení zasedání dále veden jako
„předsedající“)

Zvolený zastupitel Mgr. Marek Formánek demonstrativně opustil zasedací stůl a
usadil se na schodišti v jednací místnosti, odkud dál hlasoval. Z řad občanů ho
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oslovila Mgr. Božena Chvílová a vyzvala ho k důstojnému chováni a návratu k
jednacímu stolu. Jmenovaný tak učinil.
e) Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
dlouhodobě uvolněného místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Bc. Ladislav Chvíla navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Petra Javůrka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí místostarostu městyse pana Petra
Javůrka jako dlouhodobě uvolněnou funkci
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 7 bylo schváleno
6.

Proti

3

Zdrželi se

1

Zřízení finančního, kontrolního a sportovně-kulturního výboru

a) Určení počtu členů finančního, kontrolního a sportovně-kulturního
výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finan
ní a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích],
neboť funk
ní období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo ur
uje po
et
lenů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), při
emž finan
ní a kontrolní výbor musí mít nejméně tři
leny (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být
lenové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
len zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finan
ního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani
osoby zabezpe
ující rozpo
tové a ú
etní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedající
navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finan
ní výbor, kontrolní výbor a sportovně-kulturní výbor, při
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emž každý z nich bude mít tři
leny. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána

možnost zastupitelům i přítomným ob
anům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov zřizuje finan
ní výbor, kontrolní výbor a sportovně-kulturní výbor. Všechny tři výbory
budou tří
lenné
Výsledek hlasování:
Usnesení
. 8 bylo schváleno

Pro

9

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Volba předsedy finan
ního výboru
Předsedající vyzval
leny zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finan
ního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva
(místostarosta) Petr Javůrek navrhl zvolit do funkce předsedy finan
ního výboru Bc. Tomáše Malacha. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným ob
anům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí předsedu finan
ního výboru Bc. Tomáše Malacha
Výsledek hlasování:
Usnesení
. 9 bylo schváleno

Pro

5 Proti

2

Zdrželi se 2

Zde vystoupil s připomínkou pan Boris Tatár a vyzval neukázněné občany, aby
se uklidnili ve svých projevech a nechovali se jak na jarmarku. Jsou přece na
jednání zastupitelstva a mají se chovat důstojně.
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c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval
leny zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Bc. Tomáš Malach navrhl
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Bc. Ladislava Chvílu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným ob
anům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí předsedu kontrolního výboru Bc.
Ladislava Chvílu
Výsledek hlasování:
Usnesení
. 10 bylo schváleno

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

4

d)Volba předsedy sportovně-kulturního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci předsedy
sportovně-kulturního výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva
(místostarosta) Petr Javůrek navrhl do funkce předsedy sportovně-kulturního
výboru Mgr. Květoslavu Pykalovou. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí předsedou sportovně-kulturního výboru
Mgr. Květoslavu Pykalovou
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se

4

e) Volba
lenů finan
ního
Předsedající navrhuje, aby tento bod byl zařazen až na příští jednání
zastupitelstva.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov odkládá volbu členů finančního výboru až na
příští jednání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 12 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se

4

f) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhuje, aby tento bod byl zařazen až na příští jednání
zastupitelstva. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov odkládá volbu členů kontrolního výboru až na
příští jednání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 13 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se

4

g) Volba členů sportovně-kulturního výboru
Předsedající navrhuje, aby tento bod byl zařazen až na příští jednání
zastupitelstva. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov odkládá volbu členů sportovně-kulturního
výboru až na příští jednání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 14 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se

4

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
8. lenů zastupitelstva
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Předsedající navrhl též měsí
ní odměnu za výkon funkce dlouhodobě neuvolněného starosty městyse ve výši
30.000,- Kč.
Připomínky: Paní Sovová – na odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva
není právní nárok a podotýká, že se může pohybovat od 0,- Kč až do maximální
výše.
Předsedající uvedla, že když bude funkce vykonávána zodpovědně není důvod
odměnu neposkytnout nebo snižovat, pokud to nařízení vlády nestanoví jinak. V
případě, že nebude svoji funkci vykonávat zodpovědně, pak ji odměna může být
snížená.

Paní Sovová – navrhuje přiznat nižší částku a pak navyšovat. Navrhuje 16.000,Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva městyse ve výši 16.000,- Kč měsíčně
Výsledek hlasování: Pro 3
Proti
Usnesení č. 15 nebylo schváleno

4

Zdrželi se

2

Mgr. Formánek navrhuje výši odměnu za výkon funkce dlouhodobě
neuvolněného starosty městyse ve výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva městyse ve výši 5.000,- Kč měsíčně
Výsledek hlasování: Pro 2
Proti
Usnesení č. 16 nebylo schváleno

4 Zdrželi se

3

Předsedající navrhuje, aby se výše odměny za výkon funkce dlouhodobě
neuvolněného starosty městyse odložila na příští jednání zastupitelstva městyse.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Městyse Šatov odkládá stanovení výše odměny za výkon
funkce dlouhodobě neuvolněného starosty městyse na příští jednání
zastupitelstva městyse
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se 4

Předsedající navrhl, aby neuvolněným
lenům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády
. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon

funkce
lenům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsí
ní odměna. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního, kontrolního
a sportovně-kulturního výboru zastupitelstva městyse ve výši 3.068,- Kč
měsíčně
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 18 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se

4

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva
městyse 2.557,- Kč měsíčně
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 19 bylo schváleno

Proti

0 Zdrželi se 4

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva městyse
1.534,- Kč měsíčně
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 4
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Usnesení č. 20 bylo schváleno
Schválení výše odměn pro členy komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva
Předsedající navrhl výši odměny stanovit až na příštím jednání zastupitelstva.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
8.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov odkládá stanovení výše odměny členů výboru,
kteří nejsou členy zastupitelstva až na příští jednání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro
4
Usnesení č. 21 nebylo schváleno

9.

Proti

0

Zdrželi se

5

Pověření zastupitelstva k vykonávání obřadů

Pan Javůrek navrhl, aby všichni členové zastupitelstva byli pověřeni k
vykonávání obřadů. Starosta a místostarosta jsou pověření k vykonávání obřadů
ze zákona. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov pověřuje všechny členy zastupitelstva k
vykonávání obřadů. Starosta a místostarosta jsou pověření k vykonávání
obřadů ze zákona
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 22 bylo schváleno

10.

Proti

0

Zdrželi se

4

Schválení pravomoci pro starostu provádět rozpočtová opatření

Návrh usnesení:
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Z důvodu zabezpečení plynulého provozu úřadu městyse Šatov doporučuji
schválit pravomoc starosty k provádění Rozpočtových opatření do výše
200 000,- Kč včetně DPH za kalendářní měsíc
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje:
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
řízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo Městyse Šatov pověřuje
starostu městyse prováděním rozpočtových opatření do výše 200 000,- Kč
včetně DPH za kalendářní měsíc a zároveň dává souhlas starostovi
k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření za období od
posledního zasedání zastupitelstva do konce roku v plném rozsahu s tím, že

přijatá RO budou při prvním zasedání roku následujícího vzata na vědomí.
Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta městyse samostatně
provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z
jiných rozpočtů, to znamená, že rozpočtového opatření bude za kalendářní
měsíc navýšeno o výši přidělené dotace, a to v příjmech i výdajích
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v
případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po provedení rozpočtového opatření starostou a
jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Zastupitelstvo pak na jednání bere schválená rozpočtová opatření starostou
na vědomí.
Tato pravomoc se schvaluje s platností do konce stávajícího volebního
období.
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Proti

4

Zdrželi se
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Schválení cestovních náhrad pro uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje, aby uvolněným i neuvolněným
členům zastupitelstva městyse byly cestovní náklady vyplaceny podle
stejných pravidel, jako zaměstnancům městyse, které se řídí směrnicí pro
poskytování cestovních náhrad.

Výsledek hlasování: Pro
4
Usnesení č. 24 nebylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

5

11. Diskuse
12. Závěr
Předsedající ukončila projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva
Městyse Šatov v 16.55 hodin.
V Šatově dne 31.10.2018
Přílohy zápisu:
1) Prezen
ní listina
2) Listina prokazující složení slibu
lenů zastupitelstva městyse
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
Zapisovatel:

Bc. Dagmara Stojanová: ….............................................

Starostka: Ing. Lenka Stupková:

.........................................................

Ověřila a podepsala dne:

…..................................

Ověřovatelé zápisu: Bc. Tomáš Malach: …..........................................
Ověřil a podepsal dne:

…..….............................
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Mgr. Květoslava Pykalová: …..................................................
Ověřila a podepsala dne:

…..…..........................

Zápis byl vyhotoven dne: 31.10.2018
Razítko městyse:
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