Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radětice
dne 1. 11. 2006 od 19 hod.
Přítomni: pp. Bálek, Bálková, Buralt, Buraltová, Sklenář, Spilka, Širl
Jednání zahájil a řídil p. Josef Širl.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba starosty
5. Volba místostarosty
6. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Radětice
7. Závěr

1. Zahájení
Jednání zahájil pan Josef Širl, jako nejstarší člen Zastupitelstva obce Radětice.
V oficiálním zahájení přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 1. zasedání zastupitelstva obce bylo řádně a včas
svoláno, a dále konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení členové zastupitelstva obce.
2. Složení slibu členů zastupitelstva
Na počátku tohoto bodu jednání p. Širl poučil přítomné členy zastupitelstva o technice složení slibu. Vyzval všechny,
aby k němu po přečtení slibu (přečte pí Buraltová) každý jednotlivě (dle abecedního pořadí) přistoupil, podal mu ruku,
pronesl slova „Slibuji.“ a poté slib podepsal. Paní Jitka Buraltová přečetla “Slib” a poté všichni členové zastupitelstva
složili slib tak, jak ukládá zákon o obcích.
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelkou z dnešního jednání byla určena pí Buraltová, ověřovateli pí Bálková
a p. Spilka.
4. Volba starosty
Pan Širl navrhl, aby hlasování o volbě starosty a místostarosty bylo veřejné.
Usnesení č. 1/2006/ZO
Zastupitelstvo obce
souhlasí
s veřejnou volbou starosty a místostarosty
Hlasování:

pro: 7

Poté pan Širl vyzval přítomné členy zastupitelstva obce, aby předložili své návrhy:
Byl předložen jediný návrh – učinil ho pan Širl a navrhl na starostu obce pí Jitku Buraltovou. Jiný návrh nebyl
předložen.
Usnesení č. 2/2006/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích
starostkou obce Radětice paní Jitku Buraltovou
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1 (pí J. Buraltová)

Protože již starostka byla zvolena, předal jí pan Širl řízení tohoto zasedání.

5. Volba místostarosty
Paní Buraltová vyzvala přítomné členy zastupitelstva obce, aby předložili své návrhy:
pí Jitka Buraltová navrhla pana Josefa Bálka, p. Bálek navrhl pana Milana Spilku.

Hlasování o prvním návrhu:
Usnesení č. 3/2006/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích
místostarostou obce Radětice pana Josefa Bálka
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1 (p. Bálek)

Protože byl místostarosta zvolen, o druhém návrhu nebylo hlasováno.

6. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Radětice
Usnesení č. 4/2006/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva obce Radětice, který nabývá platnosti dnem schválení
Hlasování:

pro: 7

7. Závěr
V závěru starostka Jitka Buraltová poděkovala všem přítomným občanům za vyslovení důvěry při komunálních
volbách, vyzvala je k úzké spolupráci mezi občany a členy zastupitelstva a poděkovala jim za vše, co pro obec dělají.
Za všechny členy zastupitelstva obce slíbila poctivou práci ve prospěch obce.
Jednání bylo ukončeno v 19,35 hod.
Podpisy ověřovatelů: Jitka Bálková, Milan Spilka
Podpis starostky: Jitka Buraltová
Zapsala: Jitka Buraltová

