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zastupítelstvo obce svooŠrce

Zápís z ustawujícího zasedání zastupitelstva obce svo,lšrcn, konaného dne 6.11.2o!4, od
18:00 hodin.

zahájení zasedÉmí zastupítelstva

Zasedání ZastupítefStva obce svo,rŠrcu (dále též jako,.zastupítefstvo") bylo zahájeno
v 18,O0 hodin dosavadním starostou obce ing. Petrem Joštem. (',dáIe jako ,,předsedajrcr'').

Před zahájením zasedání bylo č1enům zastupite1stva obce (osobně) předáno osvědčení o
zvolení čfenem zastupitefStva obce, podle s 53 zákona č. 49L/2aa7 Sb. ' o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v pIatném znění-

Předsedající schůze konstatovaf, Že zasedání bylo řádně svofáno tak, aby se v souladu s
s 91 odst. 1 zákona č. L28/2aaa Sb., o obcích (obecní zŤizeni), v platném znění, konalo do 15

dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na nepfatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynu}a dne 2'].Ia.2aI4., Žádný návrh nebyl podán). Informace podle S 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce obecního úřadu Svojšice zveřejněna V souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 28.La.2a!4 da 4.I!.20L4 Současně byla zveřejněna na,,elektronické
úřední desce''.

Předsedající schůze dáLe z prezenční 1ístíny příiomných členů zastupitelStva (příIoha
1) konstatoval, Že přítomno je 7 čfenů zastupitelStVa (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takŽe zastupitelstvo je usnáŠeníschopné (s 92 odst. 3 zákona o obcích).

Sl-ožení slibu ěIeny zastupitelstva

Předsedající v souladu s S 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke sloŽení Slibu. Před sfoŽením slibu předsedající upozornil přítomné čIeny
zastupitelStva, že odmítnutí s}ožit slib nebo sloŽení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (S 55 zákona č. 49L/2OaL sb., o vo]_bách do zastupítefstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění) .

SloŽení slíbu proběhlo tak, Že předsedající přečetl sIíb stanovený v S 69 odst. 2

zákona o obcích,.Sribuji věrnost české repubtice. S1ibuji na Svou čest a svědomí, že svojí
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit
se Ústavou a zákony České repubtíky"'a jmenovitě vyzval přítomné čIeny ZaStupítefStva ke
sloŽení slibu pronesením s1ova,,slibuji'' a podpisem na připraveném archu (přiloha č. 2)

Žáany člen zastupitefStva neodmít1 sloŽit slib ani neSloŽil s1ib s výhradou.

Určení owěřovatelů a zapisovatele

' PředSedaj ící navIhl určit oveřovateli zápisu Markétu Křížovou a Michala Málka
zapisovatelem Miroslava Lachmana' K návrhu nebyly vzneseny žádné protínávrhy' Před hlasováním
dal předsedající moŽnost vyjádřit Se přítonrn}'m občanům.

Návrh usnesení:

ZaStupitetStvo obce Svojšice určuje ověřovateli zápisu Markétu KříŽovou a Míchala MáIka
a zapisovatelem Míroslava Lachmana

uy"l"a.t hfasování: PTa '1 Proti O ZdrŽefi Se O

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schwálení prolJranu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a V souladu s informací zveřejněnou ňa úřední desce. K náVrhu programu nebyly
vzneSeny návrhy na, doplnění. Před hlasováním dal předsedající moŽnost Vyjádřit se přítomným
občanům.

Předsedající dal hIasovat o návrhu programu.


