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ZÁPIS   0  VýsLEDKU  VOLEB  DO   ZASTUPITELSTVA  OBCE  L)

olbách  do  zastupitelstva  obce   (městysu,   města,   městské  části,   městského  obvodu)
9Yi€e ....................................    okres    .  K.l.a?.n.o ..................
ných  ve   dnech   (dne)    .?3:99:.T.?4:99:?9??.   byly  podle  výsledků  převzatých
krskových  volebních  komisí   zjištěny  výsledky  voleb  v  obci.

t  v"olebních  okrsků
t  okrskových  volebních  komisí,   které  předaly  výsledek  hlasování
am  čísel  volebních  okrsků,   jejichž  výsledky  nebyly  předány
t  volebních  obvodů
ový  počet  osob   zapsaných  ve  výpisech   ze   seznamu  voličů  a  jejich  dodatků
ový  počet  voličů,   kterým  byly  vydány  úřední  obálky
ový  počet  odevzdaných  úředních  obálek

éna  a příjmení  zvolených  členů  zastupitelstva:
í     Jméno  a  příjmení
ní

Věk     Pořadí   na  HL     Počet  hlasů

ní   strana   č.   1   -    ,,Kutrovice   srdcem  a   rozumem``
Šárka  Maťátková
Zdeněk  Kutil
Ladislav  Veltruský

ní  strana  č.   2  -   Sdružení  nezávislých  kandidátů
Miloslav  Dvořák
Vadim  Karpač

éna  a  příjmení  náhradníků:
í     Jméno  a  příjmení
d.

514.
472.
481.

415.

394.

Věk     Pořadí   na  HL     Počet  hlasů

Vol
1.

2.
3.

Vole
1.

2.
3.
4.

C)C
k

Vole
Poče
Kand

ní   strana   č.   1   -    ,,Kutrovice   srdcem  a   rozumem``
Pavlína  Harantová  Trochová
Andrej   Kminiak
Stanislav  Houdek

ní  strana  č.   2   -    Sdružení  nezávislých  kandidátů
Cecílie  Křečková
Šárka  Chvojová
lveta  Elešová
Vladimíra  Dítětová

46
49
45
65

lkový počet platných hlasů pro  jednotlivé  volební  strany  a pro  jednotlivé
ndidáty,  hranice  počtu  hlasů  pro  změnu  pořadí  kandidáta  pro  přidělení  mandátu:

ní   strana   č.   1   -    ,,Kutrovice   srdcem  a   rozumem``
hlasů  pro   stranu:           184,   hranice:                  33,0

dáti       Poř.          Jméno  a  příjmení
číslo

Počet  hlasů

Ladislav  Veltruský
Zdeněk  Kutil
Pavlína  Harantová  Trochová
Šárka  Maťátková
Andrej   Kminiak
Stanislav  Houdek
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ní  strana  č.   2   -   Sdružení  nezávislých  kandidátů
t  hlasů  pro   stranu:          172,   hranice:                  30,8
idáti       Poř.          Jméno  a  příjmení

číslo
Počet  hlasů

Šárka  Chvojová
Cecílie  Křečková
lveta  Elešová
Vadim  Karpač
Miloslav  Dvořák
Vladimíra  Dítětová

15:21   hod.,    24.09.2022
4,,®®,4,4,4,®,,®........,4®44,,®®®®4,,®,

Hodina,   den,   měsíc  a  rok  vyhotovení   zápisu

Počet   listů  přílohy  č.   i:    .1.....
příjmení   a  podpisy:   1)

tnanec  obce,   jejíž  úřad  plní  funkci  registračního  úřadu:

.I.n.g....Al.e.n.a..B.u.r.e.š.o.vá.

ri

tnanec  Českého   statistického   úřadu:    .An.t.o.n.í.n. .C.e.r.n.ý ......

okud  je   zápis  vyhotoven  jako  předběžné  výsledky   (§   43   odst.   3   zá
b.,   o  volbách  do   zastupitelstev  obcí  a  o   změně  některých  zákonů)

ona   č.    491/2001
není  tiskový

ýstup  podepsán  výše   uvedenými   osobami,   ale   určeným  vyškoleným   zaměstnancem  ČSÚ:

571512   -str.    č.    2




