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Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 10. 2018 v 17.oo hodin
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: viz. prezenční listina (příloha č.1)
Alena Brunnerová
SNK - SDH Valtínov
Mgr. Jan Dobeš
Nezávislí
Josef Kudrna
Živnostníci
Petr Král
ČSSD
Ondřej Mrkva
Hasiči Kunžak
Luboš Rozporka
KSČM
Ing. Vladimír Šamal
KDÚ - ČSL
Drahoslava Vobrová
Živnostníci
Martin Waszniowski
Živnostníci
Ing. Karel Winkler
Tělovýchova a sport
Vladimír Zátopek
Nezávislí
Veřejnost: viz. prezenční listina (příloha č.2)
Před zahájením ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak se Ing. Vladimír Šamal
dotázal, zda má někdo výhrady k tomu, že jako dosavadní starosta bude do doby zvolení
nového starosty, případně místostarosty předsedat dnešnímu ustavujícímu zasedání
Zastupitelstva obce Kunžak.
Žádné výhrady nebyly.
Zasedání Zastupitelstva obce Kunžak (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17. 00
hodin dosavadním starostou obce Kunžak Ing. Vladimírem Šamalem (dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízen), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb (lhůta uplynula dne
19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 ods.1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Kunžak zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 23.10.2018 do 31. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezentační listiny přítomných členů nového zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 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 změně některých zákonů, v platném
znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 ods. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Kunžak 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.3)
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Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
K bodu 1)
Před zahájením projednávání dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Alenu Brunnerovou a Mgr. Jana Dobeše a
zapisovatelkou Evu Šteflovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Kunžak určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Brunnerovou a Mgr. Jana
Dobeše a zapisovatelkou Evu Šteflovou.
Výsledek hlasování:
Pro 11x jednohlasně
K bodu 2:
Před zahájením projednávání dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným
občanům.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou
členům zastupitelstva a v souladu s jejím zveřejněním na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volby starosty
d) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Stanovení termínů jednání zastupitelstva
7. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro 11x jednohlasně
K bodu 3:
a) Před zahájením projednávání dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Své stanovisko sdělil jako první pan Ladislav Melichar.
„Vážení zastupitelé, milí spoluobčané! Jmenuji se Ladislav Melichar a jsem svobodný občan.
Nikdo mě neřídí a nikdo mi nic neslíbil. S kandidáty na starostu mě nepojí kamarádství,
nemám s nimi osobní spor a nemám k nim zášť.
Podporuji na starostu obce paní Drahoslavu Vobrovou a to z těchto důvodů:
1. Paní Vobrová získala od voličů jednoznačně nejvíc hlasů.
Voliči dali najevo, že si přejí změnu na radnici.
2. Paní Vobrová působila 2. volební období v zastupitelstvu obce, poslední volební období ve
funkci místostarostky. Zná dobře práci na obci a v zastupitelstvu. Ví, kde jsou chyby a co je
potřeba zlepšit.

3
3. Paní Vobrová není nikomu nic dlužná a není nikomu povinovaná. Neovládá jí žádný spolek
ani strana. Je skutečně nezávislá.
4. Další důvod je její osobní příběh. Osud ji připravil těžkou životní situaci. Přišla o partnera a
zůstala sama na vše. Nikdo ji nevedl za „ručičku“, nikdo jí neradil co má dělat a jak se má
chovat. Přesto se dokázala odrazit ode dna a sama svojí pílí a vnitřní silou se dostala tam kde
je dnes. Za to má moje veliké uznání.
Dámy a pánové. Tyto důvody jsou jasným předpokladem k tomu, aby paní Drahoslava
Vobrová byla dobrým starostou obce. Děkuji.“
Jako druhá vystoupila Veronika Vobrová.
„Dobrý den.
Jsem dcerou paní Vobrové, ale nyní jsem tu jako občan obce Kunžak. Chci jen říci, že paní
Vobrová je spravedlivý člověk, který je samostatný, pracovitý, soběstačný, a který s každým
vyjde. A když něco slíbí nebo řekne, že udělá, tak to prostě udělá.
Paní Vobrová je místostarostkou, která pracovala na obci každý den po 3 roky, takže zná
práci, orientuje se v ní, zná zdejší občany. Do té práce je už zatažená, takže ví co a jak.
A když už vyhrála volby s takovým náskokem, měla by být starostkou obce, protože to
chceme my občané.
Tak lidi, pojďte ji podpořit!“
Předsedající navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona a obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon starosty obce. Jiné návrhy nebyly
vzneseny.
Zastupitelstvo obce Kunžak v souladu s § 84 odst. 2 písm k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro 11x jednohlasně
b) Před zahájením projednávání dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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 a změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce
Kunžak.
Výsledek hlasování:
Pro: 11x jednohlasně
c) Před zahájením projednávání dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
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kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Josef Kudrna navrhl zvolit do funkce starostky paní Drahoslavu
Vobrovou.
Člen zastupitelstva Petr Král navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Vladimíra Šamala.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí starostkou obce Kunžak paní Drahoslavu Vobrovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5x Brunnerová, Kudrna, Mrkva, Vobrová, Waszniowski
Proti: 6x Dobeš, Král, Rozporka, Šamal, Winkler, Zátopek
Zdrželi se: 0x
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí starostou obce Kunžak pana Ing. Vladimíra Šamala.
Výsledek hlasování:
Pro: 6x Dobeš, Král, Rozporka, Šamal, Winkler, Zátopek
Proti: 5x Brunnerová, Kudrna, Mrkva, Vobrová, Waszniowski
Zdrželi se: 0x
Po zvolení funkce starosty pokračoval starosta Ing. Vladimír Šamal vedením zasedání (dále
veden jako „předsedající“).
d) Před zahájením projednávání dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva paní Vobrová navrhla zvolit do funkce místostarosty obce Kunžak pana
Josefa Kudrnu.
Člen zastupitelstva Ing. Šamal navrhl zvolit do funkce místostarosty obce Kunžak pana Petra
Krále.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí místostarostou obce Kunžak pana Josefa Kudrnu.
Výsledek hlasování:
Pro: 4x Brunnerová, Mrkva, Vobrová, Waszniovski
Proti: 6x Dobeš, Král, Rozporka, Šamal, Winkler, Zátopek
Zdrželi se: 1x Kudrna
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí místostarostou obce Kunžak pana Petra Krále.
Výsledek hlasování:
Pro: 6x Dobeš, Král, Rozporka, Šamal, Winkler, Zátopek
Proti: 5x Brunnerová, Kudrna, Mrkva, Vobrová, Waszniowski
Proti: Zdrželi se: 0x
Po tomto bodu v 17.30 hodin vystoupil pan Josef Kudrna. „Omlouvám se všem svým
voličům, i spoluobčanům. V zastupitelstvu, jehož většina je parta pokrytců a kmotříčků, kteří
si řadí své zájmy nad zájmy obce, nerespektují výsledky voleb a vůli občanů. V takovém
zastupitelstvu nehodlám dále pracovat a dávám okamžitou rezignaci na zastupitele obce.“
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Poté vystoupila paní Drahoslava Vobrová. „Já bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří
mě podpořili a dali mi svůj hlas a zároveň se jim omlouvám, protože tímto rezignuji na
zastupitele Obce Kunžak s okamžitou platností dne 31. 10. 2018 v 17.30 hodin. Pod vedenim
Obce Kunžak starostou Ing. Vladimírem Šamalem nemohu nadále zastupovat naší obec.
Následně vystoupila paní Alena Brunnerová. „Já bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří
mě podpořili a dali mi svůj hlas a zároveň se jim omlouvám, protože tímto rezignuji na
zastupitele Obce Kunžak s okamžitou platností dne 31.10.2018 v 17.30 hodin. Pod vedením
Obce Kunžak starostou Ing. Vladimírem Šamalem nemohu nadále zastupovat naší obec.
V 17. 35 opustil pan Josef Kudrna, Drahoslava Vobrová a Alena Brunnerová zasedací
místnost. Spolu s nimi odešla i část přítomné veřejnosti.
Osmičlenné zastupitelstvo pokračovalo v projednávání dalších bodů programu.
K bodu 4:
a) Před zahájením projednávání byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
[§117 ods. 2 a § 84 ods.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 ods. 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).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl.
Zastupitelstvo obce Kunžak zřizuje finanční a kontrolní výbor obce Kunžak. Oba výbory
budou pětičlenné.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 x jednohlasně
b) Před zahájením projednávání byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Šamal navrhl zvolit do
funkce předsedy finančního výboru obce Kunžak Mgr. Jana Dobeš.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí předsedou finančního výboru obce Kunžak Mgr. Jana
Dobeše
Výsledek hlasování:
Pro: 8 x jednohlasně
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c) Před zahájením projednávání byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru obce
Kunžak. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Šamal navrhl zvolit členem
finančního výboru 1) Jiřího Dvořáka
2) Ondřeje Mrkvu
3) Zdeňka Pudila
4) Zdeňka Zámečníka st.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí členy finančního výboru obce Kunžak Jiřího Dvořáka,
Ondřeje Mrkvu, Zdeňka Pudila, Zdeňka Zámečníka st.
Výsledek hlasování:
Pro: 7x Dobeš, Král, Rozporka, Šamal, Waszniowski, Winkler, Zátopek,
Proti: 0x
Proti: Zdrželi se: 1x Mrkva
d) Před zahájením projednávání byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Martin Waszniowski navrhl
nevolit předsedu kontrolního výboru ani jeho členy na tomto zasedání a odložit tyto body
jednání na příští zasedání.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje odložení projednání bodu 4 d) volba předsedy
kontrolního výboru a 4 e) volba členů kontrolního výboru na příští zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro: 8 x jednohlasně
K bodu 5:
Před zahájením projednávání byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Dle ustanovení § 72 zákona o obcích odst. 2 může být neuvolněným členům zastupitelstva
obce za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Zastupitelstvo určí konkrétní funkce, pro
které budou členové zastupitelstva uvolněni a v případě neuvolněných členů zastupitelstva
rozhodne o vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce, stanoví její výši a den, od kterého
je měsíční odměna poskytována.
Předsedající navrhuje, 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, poskytována odměna takto:
- neuvolněný místostarosta 12 000,- Kč
- předseda kontrolního výboru nebo finančního výboru 3 068,- Kč
- předseda komise 3 068,-Kč
-člen kontrolního výboru nebo finančního výboru 2 557,- Kč
-člen komise 2 557,-Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 534,-Kč
Zastupitelstvo obce Kunžak stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva takto:
- neuvolněný místostarosta 12 000,- Kč
- předseda kontrolního výboru nebo finančního výboru 3 068,- Kč
- předseda komise 3 068,-Kč
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- člen kontrolního výboru nebo finančního výboru 2 557,- Kč
- člen komise 2 557,-Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 534,-Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 8 x jednohlasně

Zastupitelstvo obce Kunžak stanoví v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, že při souběhu výkonu dvou funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3
zákona o obcích (předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise).
Výsledek hlasování:
Pro: 8 x jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak stanoví v souladu s § 74 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat
ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 x jednohlasně
K bodu 6:
Před zahájením projednávání byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh termínů jednání Zastupitelstva obce Kunžak na
listopad a prosinec 2018: 15 a 22.11.2018; 13.12.2018
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto termíny jednání Zastupitelstva obce Kunžak na
listopad a prosinec 2018: 15 a 22.11.2018; 13.12.2018
Výsledek hlasování:
Pro: 8 x jednohlasně
K bodu 7:
Vystoupil pan Melichar
„Do voleb jsem šel za Živnostníky, protože jsem si přál změnu. Ta bohužel nenastala. Beru to
jako osobní prohru. Omlouvám se mým voličům, že nepřijmu místo v zastupitelstvu, jako
náhradník. Nebudu sedět u stolu s většinou, která má strach ze změny. Není v tom nic
osobního, proti nikomu ze zastupitelstva. Děkuji“
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Usnesení č. 1
ustavujícího Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce Kunžak
U r č u j e:
 ověřovateli zápisu paní Alenu Brunnerovou a Mgr. Jana Dobeše a zapisovatelkou Evu
Šteflovou
 v souladu s § 84 odst. 2 písm k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva uvolněn
S ch v a l u j e :
 následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volby starosty
d) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Stanovení termínů jednání zastupitelstva
7. Diskuse
 veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce Kunžak
 odložení projednání bodu 4 d) volba předsedy kontrolního výboru a 4 e) volba členů
kontrolního výboru na příští zasedání zastupitelstva
 tyto termíny jednání Zastupitelstva obce Kunžak na listopad a prosinec 2018:
15 a 22.11.2018; 13.12.2018.
V o l í:
 starostou obce Kunžak pana Ing. Vladimíra Šamala
 místostarostou obce Kunžak pana Petra Krále
 předsedou finančního výboru obce Kunžak Mgr. Jana Dobeše
 členy finančního výboru obce Kunžak Jiřího Dvořáka, Ondřeje Mrkvu, Zdeňka Pudila,
Zdeňka Zámečníka st.
Z ř i z u j e:
 finanční a kontrolní výbor obce Kunžak. Oba výbory budou pětičlenné
Stanoví:
 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva takto:
- neuvolněný místostarosta 12 000,- Kč
- předseda kontrolního výboru nebo finančního výboru 3 068,- Kč
- předseda komise 3 068,-Kč
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- člen kontrolního výboru nebo finančního výboru 2 557,- Kč
- člen komise 2 557,-Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 534,- Kč
v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu
výkonu dvou funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
jako součet odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona
o obcích (předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise)

v souladu s § 74 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že odměny za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto
usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj.
v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy
komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této
funkce.

Schůze skončila v 18.30 hodin

Zapsala: Šteflová

Ověřovatelé:

Mgr. Jana Dobeše

Ověřeno dne:

Alena Brunnerová

Martin Waszniowski

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce
Ověřeno dne:
Paní Alena Brunnerová z důvodu její rezignace na zastupitele obce Kunžak 31. 10. 2018
v 17.35 hodin odmítla tento zápis podepsat.

