Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora
ze dne 28.4.2020
Starosta obce Karel Fousek jako předsedající zahájil v 10.00 hod. ustavující
zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora, které svolal po předčasných
komunálních volbách, které se uskutečnily v obci dne 14. 3. 2020.
Starosta konstatoval, že toto jednání bylo svoláno ve formě jednání on line, tedy
způsobem videokonference a to na základě usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020,
dle zákona č.151/2020Sb. o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání
zastupitelstev obcí a krajů.
Dále konstatoval, že před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce
předáno formou poštovního doručení osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
vyvěšení v tomto případě usnesení KS ČB na úřední desce, když této soud zamítl
návrh na neplatnost voleb v obci Hlincová Hora. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na pevných úředních deskách Obecního úřadu Hlincová
Hora zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
21.4.2020 do 28.4.2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Jako předsedající tohoto jednání starosta konstatoval, že z členů zastupitelstva je
přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
Prvním bodem jednání bylo určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem jednání byl určen pan Fejfar
Prvním ověřovatelem zápisu byl určen pan Hanus
Druhým ověřovatelem zápisu byl určen pan Strolený

Před vlastním schválením programu jednání předsedající vyzval zastupitele ke
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Jako předsedající vyzval v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích jednotlivé
členy zastupitelstva ke složení slibu. Upozornil je, 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 jako předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích. Text slibu zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hlincová Hora a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Tímto vyzval členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“, přičemž stvrzení podpisem
na připraveném archu bude provedeno dodatečně na obecním úřadu
Vyzval pana Petráška ke složení slibu, který odpověděl - slibuji
Vyzval paní Bláhovou ke složení slibu, která odpověděla - slibuji
Vyzval pana Havelku ke složení slibu, který odpověděl - slibuji
Vyzval pana Müllera ke složení slibu, který odpověděl - slibuji

Předsedající dále konstatoval, že žádný ze jmenovaných členů zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Dále konstatoval, že všichni zastupitelé a jejich náhradníci za Sdružení nezávislých
kandidátů Hlincová Hora rezignovali na mandáty dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona
č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ještě před ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce Hlincová Hora.
Předsedající definoval, že z těchto důvodů není možné pokračovat v dalším jednání,
neboť počet zastupitelů poklesl pod zákonem stanoveného počtu 5.
Upozornil zastupitelstvo, že zastupitelstvo obce bude dál pokračovat v omezených
pravomocech dle § 84 odst. 2 a § 85 zákona o obcích až do vyhlášení předčasných
voleb ministerstvem vnitra.
Konstatoval, že do předčasných voleb obec Hlincovou Horu budou nadále řídit
stávající místostarosta Karel Strolený a starosta Karel Fousek.
Tímto bylo zasedání formou videokonference ukončeno v 10.09 hodin.
Poděkoval všem přihlášeným za pozornost a účast na jednání.

