Obec Rataje
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rataje dne 6.11.2014

Přítomni: Burian František, Cvach Ladislav, Ing. Malá Kateřina, Švejda Miloslav, Tupá Marie,
Zeman Martin, Šafránek Roman
Hosté: Šafránková Oldřiška
Přítomni jsou všichni členové nově zvoleného zastupitelstva, zastupitelstvo je schopné usnášení.
Program:
1. Zahájení, přivítání přítomných
2. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
3. Složení slibu zvolených zastupitelů
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
5. Volba starosty obce
6. Volba místostarosty obce
7. Návrh a přijetí usnesení
8. Závěr
1. Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta, přivítal přítomné a seznámil je s programem, který
byl následně schválen. Zároveň konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích.
Hlasování: pro: 7
Dále navrhl, aby se dnešní jednání řídilo dosud platným jednacím řádem zastupitelstva obce Rataje.
Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
Hlasování: pro: 7
Poté předal slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva obce Miloslavu Švejdovi (dále jen předsedající),
který se ujal dalšího řízení zasedání.
2. Předsedající seznámil členy se zápisem o výsledcích voleb do zastupitelstva obce Rataje a dále se
skutečností, že v zákonné lhůtě nebyl podán k soudu návrh na neplatnost voleb.
3. Předsedající požádal dosavadního starostu, aby přečetl text slibu člena zastupitelstva. Jednotliví
zastupitelé poté složili slib pronesením slova slibuji a potvrdili ho svým podpisem.
4. Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Cvacha Ladislava a p. Zemana Martina a dal
o návrhu hlasovat. Zastupitelstvo schvaluje navržené ověřovatele zápisu.
Hlasování: pro 7
5. Předsedající seznámil členy zastupitelstva s návrhem, aby hlasování při volbě starosty proběhlo
veřejně, a dal o tomto návrhu hlasovat. Zastupitelstvo tento návrh schvaluje.
Hlasování: pro 7

Předsedající vyzval zastupitele, aby sami předložili návrhy kandidátů pro funkci starosty obce.
Do funkce starosty byli navrženi:
Šafránek Roman
Předsedající se navrženého kandidáta zeptal, zdali kandidaturu přijímá. Poté dal hlasovat.
Pro kandidáta Šafránka Romana hlasovali tito zastupitelé: Burian František, Cvach Ladislav,
Ing. Malá Kateřina, Švejda Miloslav, Tupá Marie, Zeman Martin
Hlasování se zdržel: Šafránek Roman
Předsedající konstatoval, že starostou obce na čtyřleté období byl zvolen Šafránek Roman.
6. Předsedající dále navrhl, aby hlasování při volbě místostarosty proběhlo také veřejně, a dal o tomto
návrhu hlasovat. Zastupitelstvo tento návrh schvaluje.
Hlasování: pro 7
Předsedající vyzval zastupitele, aby sami předložili návrhy kandidátů pro funkci místostarosty obce.
Do funkce místostarosty byli navrženi:
Burian František
Ing. Malá Kateřina
Předsedající se navrženého kandidáta Buriana Františka zeptal, zdali kandidaturu přijímá. Poté dal
hlasovat.
Pro kandidáta Buriana Františka hlasovali tito zastupitelé: Šafránek Roman, Cvach Ladislav,
Ing. Malá Kateřina, Tupá Marie, Zeman Martin
Hlasování se zdrželi: Burian František, Švejda Miloslav
O kandidátce Ing. Malé Kateřině nebylo hlasováno, neboť byl místostarosta již zvolen v předešlém
hlasování.
Předsedající konstatoval, že místostarostou obce na čtyřleté období byl zvolen Burian František.
7. Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru, kterou jemu a místostarostovi zastupitelé projevili
svým hlasováním a seznámil přítomné s návrhem usnesení, které bylo následně schváleno.
Hlasování: pro: 7
8. Následně nově zvolený starosta ustavující zasedání zastupitelstva obce ukončil.
V Ratajích, 6. 11. 2014
skončeno v 19:00 hodin
zapsal: Šafránek

…....…………………………......
starosta

vyvěšeno na úřední desce dne: 10.11.2014
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 10.11.2014
sejmuto dne:

….................................................
ověřovatelé

