
Zápis č. 19/14
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 3. 11. 2014, od 18:00

hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lhota

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Lhota bylo zahájeno v 18:00 dosavadním starostou obce Janem
Krkavcem (dále jako "předsedající").

Jako zapisovatele určil předsedající paní Ing. Radku Kratochvílovou, jako ověřovatele zápisu
paní Ing. Bc. Renatu Prokešovou a paní Helenu Bayerovou.

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstva
obcí a o změně některých zákonů, v plném 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 (obecních zřízenfch], v platném znění, konalo do 15
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lhota zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. 10. do 3. 11. 2014. Současně byla zveřejněna
na "elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva}, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§99 odst. 2 zákona o obcích).

Předsedající informoval, že byl požádán stranou Nezávislých kandidátů Lhota 2014 - 2018
o možnost diskuse, s čímž předsedající souhlasil. Diskuse trvala přibližně 45 minut.

Složení slibu členy zastupitelstva obce

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
odmítnutím složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva 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 funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lhota 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).

Slib složili: Jan Jakub, David Landsinger, Ing. Libor Mareček, Ing. Bc. Renata Prokešová
Slib odmítli složit: Ing. Pavel Dvořák, Ing. Radka Kratochvílová. Mgr. Marie Marková

Uživatel
Zvýraznění

Uživatel
Zvýraznění



Dále předsedající Informoval. že obdržel rezignace na postavení náhradníků ze Sdružení
nezávislých kandidátů Lhota 2014 - 2018, které převzal 2. 11. 2014 v 16:30 hodin. Byly mu
předány rezignace od pana Pavla Stránského, Ondřeje Kolínského, Ing. Lukáše Anděla, Kamily
Honzátkové, Františka Uřidila a Josefa Novotného.

Předsedající konstatoval, že počet členů zastupitelstva obce Lhota se snížil pod hranici 5 a
nejsou náhradníci, dle § 58, odst. 1, písmo b) volebního zákona č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být
vypsány nové volby do zastupitelstva obce.

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil ustavující zasedání v 19:45 hod. pro
nedostačující počet členů zastupitelstva.

Ve Lhotě dne 3. 11. 2014

Datum pořízení zápisu: 11. 11. 2014

, /~~~Dosavadní starosta obce .
Jan Krkavec
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Ing. Radka Kratochvílová

Ověřovatel zápisu: .
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Helena Bayerová
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Slib
člena zastupitelstva obce.
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"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lhota a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky" [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/200q Sb., o obcích (obecní zřfzenf),
v platném znění].

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení: Podpis:

Ing. Pavel Dvořák
Jan Jakub ~~

Ing. Radka Krat CAvílová
David Landsinger fi<~

Ing. Libor Ma.reček »-> /#ldAfiS-
Mgr. Marie Mark.vá // //
Ing. Rc. Renata Pr.keševá ///~/I' '-"' '-'"'

V obci l.hota, .....~.~.~.~.~.2014


