Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebnouševes,
konaného dne 6. 11. 2014, od 19:00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Třebnouševes bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním
starostou obce Třebnouševes („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, v platném 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 (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Třebnouševes zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2014
do 7.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 7 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 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu 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.
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 svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Třebnouševes a jejich 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 pan Miroslav Vojtíšek, pan Miloš Černý, paní Eva Slámová a pan Pavel Tomášek.
Slib odmítli složit pan Jaroslav Dušek, paní Vladimíra Císařová a pan Zdeněk Tomášek.
Předsedající konstatoval, že vzhledem tomu, že 3 členové zastupitelstva obce nesložili slib,
došlo k okamžitému zaniknutí jejich mandátu dle § 55 odst. 2 písm. a) zákona o volbách. Tím
poklesl počet členů zastupitelstva pod hranici 5 a na uprázdněná místa nejsou náhradníci.
Tímto poklesem členů zastupitelstva nemůže již být na ustavujícím zasedání volen nový
starosta a místostarosta.
Předsedající ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva obce Třebnouševes v 19:10 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
Zápis byl vyhotoven dne 11.11.2014

starosta obce Jaroslav Dušek:………………………………………………………………………………………………….

