Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mašovice,
konaného dne 31. 10. 2018 na Obecním úřadě v Mašovicích
Bod č.1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mašovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin dosavadním starostou obce MVDr. Liborem Jurkou („dále jako „předsedající“).
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 (žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Mašovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
21. 10. 2018 do 31. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 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 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 Mašovice 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. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jaroslava Ištvánka a pana Antonína Holcra a
zapisovatelem paní Lenku Chalupskou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Ištvánka a pana
Antonína Holcra a zapisovatelem paní Lenku Chalupskou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.

Bod č. 2 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 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:
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Bod 3. Volba starosty a místostarosty
o určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
o určení způsobu volby starosty a místostarosty
o volba starosty
o volba místostarosty
Bod 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
o určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
o volba předsedy finančního výboru
o volba předsedy kontrolního výboru
o volba členů finančního výboru
o volba členů kontrolního výboru
Bod 5. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Bod 6. Pravidla pro úhradu cestovného členům zastupitelstva
Bod 7. Náhrada ušlého výdělku členům zastupitelstva
Bod 8. Rozpočtové opatření a pověření starosty obce k provádění rozpočtových
opatření
Bod 9. Rozpočtové opatření č. 5/2018
Bod 10. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.
Bod č. 3 Volba starosty a místostarosty
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná a
funkce místostarosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Pan Tomáš požádal o písemné předložení náplně práce, odpovědností a kompetencí starosty a
místostarosty, zdali vyjmenované činnosti starosty jsou na neuvolněnou funkci a místostarosty
na uvolněnou funkci, aby se zastupitelstvo mohlo kvalifikovaně rozhodnout. Má to zásadní
finanční dopad do rozpočtu obce.
Starosta sdělil, že toto připravené nemá.

Tomáš Šoba vyjádřil politování, že starosta není již na první zasedání úplně připraven. Sdělil,
že místostarosta by měl být neuvolněn, bude to mít pozitivní dopad do rozpočtu obce, plat
uvolněného místostarosty obce Mašovice je vzhledem k náplni práce enormně vysoký ve
srovnání s jinými profesemi. Obec by měla dát možnost přivýdělku lidem z obce, kteří by se
také podíleli na údržbě zeleně, či organizaci kulturních akcí. Obec tím zásadně ušetří a aktivní
lidé budou odměny.
Tomáš Šoba navrhl usnesení, aby v budoucnu nevznikly pochybnosti, že zastupitelé nebyly
dostatečně informování, usnesení ZO.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že na ZO zazněla tato informace: v souladu s usnesením
vlády č. 318/2017 v platném znění od 1. ledna 2019 činí plat uvolněného místostarostv (pro
obec 301-600 obyvatel) 38 595 Kč plus povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění
hrazené zaměstnavatelem ve výši 13 122 Kč. Měsíční zátěž rozpočtu na plat uvolněného
místostarosty činí celkem 51 717 Kč. V případě neuvolněné funkce by tato pozice včetně
povinných odvodů činila maximálně 25 814 Kč. Za čtyřleté funkční období se jedná o navýšení
výdajů obce oprati neuvolněné funkci ve výši 1 243 335 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 5 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3a/1/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Mašovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3b/1/2018 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice určuje způsob volby starosty a místostarosty veřejně
hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Tomáš Šoba navrhl zvolit do funkce starosty paní
Martinu Pelánovou, člen zastupitelstva pan Jaroslav Ištvánek navrhl zvolit do funkce starosty
pana MVDr. Libora Jurky.
Návrh usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce Mašovice volí starostou obce Mašovice paní Martinu Pelánovou,
bytem Mašovice 48.
Výsledek hlasování: Pro 1
Proti 6
Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Mašovice volí starostou obce Mašovice pana MVDr. Libora Jurky, bytem
Mašovice 69.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 2
Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
návrh zvolit do funkce místostarosty paní Martinu Pelánovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice volí místostarostou obce Mašovice paní Martinu Pelánovou,
bytem Mašovice 48.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.

Bod č. 4 a) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta navrhl zřídit finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh
podán nebyl.
Tomáš Šoba upozornil přítomné, že při volbě vedení výborů a jejich členů nebudou vítěznou volební
stranou dodrženy principy poměrného zastoupení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno.

Bod č. 4 b) Volba předsedy finančního výboru
Starosta podal návrh zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Rostislava Pfeffera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice volí předsedou finančního výboru pana Rostislava Pfeffera.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno.
Bod č. 4 c) Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta podal návrh zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Vojtěcha Jeřábka .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice volí předsedou kontrolního výboru pana Vojtěcha Jeřábka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 9/1/2018 bylo schváleno.
Bod č. 4 d) Volba členů finančního výboru

Starosta podal návrh zvolit do funkce člena finančního výboru pana Tomáše Šoby (zastupitele obce)
a pana Jiřího Abesky (fyzická osoba, občan).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice volí členy finančního výboru pana Tomáše Šoby (zastupitele
obce) a pana Jiřího Abesky (fyzická osoba, občan).
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno.

Bod č. 4 e) Volba členů kontrolního výboru
Starosta podal návrh zvolit do funkce člena kontrolního výboru pana Jaroslava Ištvánka a pana
Antonína Holcra (zastupitele obce).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice volí členy kontrolního výboru pana Jaroslava Ištvánka a pana
Antonína Holcra.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno.
Bod č. 5 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta obce předložil ZO návrh měsíčních odměn.
Tomáš Šoba sdělil, že součet odměn vedení obce (starosta, místostarosta) je vysoký, pokud jeden ze
členů vedení obce je uvolněn, je obvyklé, že druhý člen má stanoveny odměny nižší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice v souladu s § 72 odst. 2 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných členů ZO následovně:
Starosta
Předseda výboru
Člen výboru /zastupitel/
Člen výboru /občan/

24 000 Kč
1 800 Kč
1 000 Kč
500 Kč

Odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce od zvolení do funkce a
v případě 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 (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 12/1/2018 bylo schváleno.
Bod č. 6 Pravidla pro úhradu cestovného členům zastupitelstva
Starosta navrhl, že cestovné členům zastupitelstva obce se řídí stejnými předpisy jako pro
zaměstnance. Cestovné je stanoveno na dolní hranici sazby
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje pravidla pro úhradu cestovného členům zastupitelstva,
cestovné členům zastupitelstva obce se řídí stejnými předpisy jako pro zaměstnance. Cestovné
je stanoveno na dolní hranici sazby.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/1/2018 bylo schváleno.

Bod č. 7 Pravidla pro náhradu ušlého výdělku členům zastupitelstva
Starosta navrhl náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří jsou
OSVČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje v souladu s § 71 odst. 3 zákona o obcích paušální
částku náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného zastupitele,
který je osobou samostatně výdělečně činnou takto: paušální částka za jednu hodinu činí 150
Kč/hod, maximální souhrn náhrad za jeden kalendářní měsíc nepřesáhne 2 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/1/2018 bylo schváleno.

Bod č. 8 Rozpočtové opatření a pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
V souladu s ust.§102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření v plném
rozsahu (tj. týkajících se přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo
výdaji v rámci jednoho oddílu a paragrafu v účetnictví a i v případech, kdy se mění závazné
ukazatele. Starosta obce na nejbližším zasedání ZO předloží tato rozpočtová opatření
zastupitelstvu obce na vědomí.
Návrh usnesení:
V souladu s ust.§102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření v plném
rozsahu (tj. týkajících se přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo
výdaji v rámci jednoho oddílu a paragrafu v účetnictví a i v případech, kdy se mění závazné
ukazatele). Starosta obce na nejbližším zasedání ZO předloží tato rozpočtová opatření
zastupitelstvu obce na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/1/2018 bylo schváleno.

Bod č. 9 Rozpočtové opatření č. 5/2018
Účetní obce předložila ke schválení starostou obce provedené rozpočtové opatření číslo 5/2018,
které upravuje schválený rozpočet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2018.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/1/2018 bylo vzato na vědomí.
Bod č. 10 Diskuse
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.40 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2018
Zapisovatel: Bc. Chalupská Lenka

…………………………….

Starosta:

…………………………….

MVDr. Libor Jurka

Ověřovatelé: Ištvánek Jaroslav
Holcr Antonín

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

dne ........................................

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

dne ........................................

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mašovice,
konaného dne 31. 10. 2018 na Obecním úřadě v Mašovicích
Usnesení č. 1/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice určuje ověřovatele zápisu pana Jaroslava Ištvánka a pana
Antonína Holcra a zapisovatelem paní Lenku Chalupskou.
Usnesení č. 2/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje program ustavujícího zasedání.
Usnesení č. 3a/1/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že na ZO zazněla tato informace: v souladu s usnesením
vlády č. 318/2017 v platném znění od 1. ledna 2019 činí plat uvolněného místostarostv (pro
obec 301-600 obyvatel) 38 595 Kč plus povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění
hrazené zaměstnavatelem ve výši 13 122 Kč. Měsíční zátěž rozpočtu na plat uvolněného
místostarosty činí celkem 51 717 Kč. V případě neuvolněné funkce by tato pozice včetně
povinných odvodů činila maximálně 25 814 Kč. Za čtyřleté funkční období se jedná o navýšení
výdajů obce oproti neuvolněné funkci ve výši 1 243 335 Kč.
Usnesení č. 3 b /1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 4/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice určuje způsob volby starosty a místostarosty veřejně
hlasováním.
Usnesení č. 5/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice volí starostou obce Mašovice pana MVDr. Libora Jurky, nar.
22. 6. 1952, bytem Mašovice 69, okres Znojmo.
Usnesení č. 6/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice volí místostarostou obce Mašovice paní Martinu Pelánovou,
nar. 22. 3. 1970, bytem Mašovice 48, okres Znojmo.
Usnesení č. 7/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 8/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice volí předsedou finančního výboru pana Rostislava Pfeffera.
Usnesení č. 9/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice volí předsedou kontrolního výboru pana Vojtěcha Jeřábka.

Usnesení č. 10/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice volí členy finančního výboru pana Tomáše Šoby a pana Jiřího
Abesky.
Usnesení č. 11/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice volí členy kontrolního výboru pana Jaroslava Ištvánka a pana
Antonína Holcra.
Usnesení č. 12/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice v souladu s § 72 odst. 2 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných členů ZO následovně:
Starosta
24 000 Kč
Předseda výboru
1 800 Kč
Člen výboru /zastupitel/
1 000 Kč
Člen výboru /občan/
500 Kč
Odměna bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce od zvolení do funkce a
v případě 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 (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
Usnesení č. 13/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje pravidla pro úhradu cestovného členům zastupitelstva,
cestovné členům zastupitelstva obce se řídí stejnými předpisy jako pro zaměstnance. Cestovné
je stanoveno na dolní hranici sazby.
Usnesení č. 14/1/2018
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje v souladu s § 71 odst. 3 zákona o obcích paušální
částku náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného zastupitele,
který je osobou samostatně výdělečně činnou takto: paušální částka za jednu hodinu činí 150
Kč/hod, maximální souhrn náhrad za jeden kalendářní měsíc nepřesáhne 2 000 Kč.
Usnesení č. 15/1/2018
V souladu s ust. §102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření v plném
rozsahu (tj. týkajících se přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo
výdaji v rámci jednoho oddílu a paragrafu v účetnictví a i v případech, kdy se mění závazné
ukazatele). Starosta obce na nejbližším zasedání ZO předloží tato rozpočtová opatření
zastupitelstvu obce na vědomí.
Usnesení č. 16/1/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2018.

…………………………………………….
MVDr. Libor Jurka – starosta
Ověřovatelé: Holcr Antonín
Jaroslav Ištvánek

………………………………….
Martina Pelánová – místostarostka

Příloha č. 1
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mašovice ze dne 31. 10. 2018

Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

MVDr. Jurka Libor
Marek Oldřich
Ing. Šoba Tomáš
Sedláček Antonín
Ištvánek Jaroslav
Pelánová Martina
Holcr Antonín
Hosté:
Příjmení, jméno

Podpis

Obec Mašovice, Mašovice 52, 669 02 Znojmo, IČ 00293121
Příloha č. 2 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mašovice ze
dne 31. 10. 2018
– Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

Slib
člena zastupitelstva obce
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Mašovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění].
Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení:
Libor Jurka
Martina Pelánová
Tomáš Šoba
Jaroslav Ištvánek
Antonín Holcr
Vojtěch Jeřábek
Rostislav Pfeffer

V Mašovicích, 31. 10. 2018

Podpis:

Obec Mašovice
Zastupitelstvo obce Mašovice

Předávací protokol
Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
Obce Mašovice

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva
obce:
MVDr. Jurka Libor
Pelánová Martina
Ing. Šoba Tomáš
Holcr Antonín
Ištvánek Jaroslav
Jeřábek Vojtěch
Pfeffer Rostislav

Dne:

Přijal podpis:

