Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bratronice konaného dne 10. 11. 2014 od 19 hod.
Zasedání bylo zahájeno v 19 hod. dosavadním starostou obce.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. v platném znění; konalo se do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování (do uplynutí lhůty, žádný návrh nebyl podán). Informace podle
§93 odst. 1 zák. o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bratronice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů
zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zák. o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva:
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zák. o obcích: „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích
občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.“
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib.
1. Volba starosty a místostarosty.
Starostou byl zvolen: Jan Adámek
Místostarostou byl zvolen: Miloslav Antony
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Předseda finanční komise: Petr Sotona
Předseda kontrolní komise: Miroslav Kapr
3. Člen zastupitelstva: Vojtěch Běle
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva: starosta – 1 500,
místostarosta – 1 300, předseda finanční komise – 300, předseda kontrolní komise – 300, člen
zastupitelstva – 200.
Toto ustanovení platí od 1. 11. 2014.
5. Ověřovatelé: Běle, Antony
Zapisovatelka: Soukupová

Zápis ověřili:

Ustavující zasedání řídil:

Jan Adámek
starosta

