Obec Strojetice

Strojetice 95

čechtice
!čo:87579í
257 65

Zastupitelstvo obce Strojetice

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Strojetice,
konaného dne 20.10.2022, od 19:30 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Stroietice (dále téžiako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:30 hodin
dosavadním starostou obce Miroslavem Tomanem (dále iako ,,předsedaiící").
Před zaháiením zasedání bylo členůmzastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčenío
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně něktenich zákonů, v platném znění,
Předsedaiící 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 lhůtV pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
7.10.2022,žádnÝ návrh nebyl podán). lnformace podle § 93 odst. 1zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Stroietice zveřeiněna v souladu se zákonem po dobu neiméně 7 dní, a to od
11.10. 2022 do 27 .10.2022. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce",
Předsedaiícíschůze dále z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno ie 7 členůzastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členůzastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích),

Složeníslibu členy zastupitelstva
Předsedaiící v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnéčleny zastupitelstva ke
složeníslibu. Před složenímslibu předsedaiící upozornil přítomnéčleny zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složeníslibu 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).
Složeníslibu proběhlo tak, že předsedaiící přečetl slib stanovený v § 69 odst, 2 zákona o obcích
,,Slibuii věrnost Českérepublice. Slibuii na svou čest a svědomí, že svoii funkci budu vykonávat
svědomitě, v záimu obce Stroietice a ieiích občanůa řídit se Ústavou a zákony Českérepublikv" a
,imenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova ,,slibuji' a
nodoisem na ořioraveném archtt íoříloha č- 2)
Žaany člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určeníověřovate!ů a zapisovatele
Předsedaiící navrhl určit ověřovateli zápisu Štěpánku Hyršovou a Petra Kletečku
a zapisovatele Miroslava Tomana. K návrhu nebvlv vzneseny žádnéprotinávrhy. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č.l.:
Zastupitelstvo obce Strojetice určuje ověřovateli zápisu Štěpánku Hyršovou o
Petra Kletečku a Miroslava Tomana zapisovatelem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

