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Zastupitelstvo obce Uhřice

Zápis z ustavuiícího zasedání Zastupitelstva obce Uhřice

konaného dne G.listopadu 2014 od 18 hodin

Zasedání Zastupitelstva obce Uhřice (dále téŽ jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18 hodin
dosavadní starostkou obce Miroslavou Bartošíkovou (,,dále jako předsedající").

Před zaháiením zasedán( byto ětenům zastupiGlstva obce připrezenci předáno osvěděení o zvolení
ělenem zastupitelstva obce podte $ 53 zákona ó.491í2001 sb., o volbách do zastupiGlstev obcí a o
změně něktených zákonŮ, v platném znění'

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s $ 91

odst.1 zákonaé'12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů.ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula
dne 24.10.2014, Žádný návrh nebyl podán).lnformace podle S 93 odst.1 zákona o obcích byla na
úřední desce obecního úřadu Uhřice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 29.10'2014do7'11'2014. Souěasně byla zveřejněna na,,elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dále z prezenění listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, Že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takŽe zastupitelstvo je usnášeníschopné ($ 92 odst.3 zákona o obcích)'

Předsedající v souladu s $ 69 odst. 2 záRona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
sloŽení slibu' Před sloŽením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, Že
odmítnutÍ sloŽit slib nebo sloŽeníslibu s v'ýhradou máza následek zánik mandátu ( s 55 zákona
49112001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů v platném znění).
SloŽení slibu proběhlo tak, Že předsedající přeěetla slib stanovený v $ 69 odst. 2 zákona o obcích
,,Slibuji věrnost České republice' Slibuji na svou ěest a svědomí, Že svojifunkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Uhřice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a
jmenovitě vyzvala přítomné ěleny 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 qýhradou.

Urěení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovatelizápisu paní Maliňákovou Marii a Procházkovou Danuši.
K návrhu nebyly Vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající moŽnost vyjádřit
se přítomným oběanům (presenění listina - příloha č.3)'

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Uhřice urěuje ověřovatele zápisu paní Maliňákovou Marii a paní Procházkovou
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