ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břasy
konaného dne 4. listopadu 2014 od 18.00 hod.
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy bylo zahájeno dosavadním starostou obce Břasy,
Františkem Bláhou. Před zahájením jednání bylo členům zastupitelstva obce předáno
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.
Předsedající 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 (lhůta uplynula
dne 29. října 2010, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Břasy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 26. října do 4. listopadu 2014. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva, což je 100 %, 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, s tím,že upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složit slib s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí).
Na to předsedající přečetl znění slibu a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Poté předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Hůlku a paní Martu
Prokopovou a zapisovatelem paní Martu Hricovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky z řad zastupitelů a přítomných
občanů.
Výsledek hlasování: Pro 15
Usnesení bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1. Volba starosty a místostarosty
 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 Volba starosty
 Volba místostarosty
 Volba členů rady obce
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
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 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 Volba předsedy finančního výboru
 Volba předsedy kontrolního výboru
 Volba členů finančního výboru
 Volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích
4. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 15
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

K bodu 1 – volba starosty a místostarosty
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dal návrh, aby jako uvolněná byla vykonávána funkce starosty obce, ve smyslu §
71 zákona o obcích.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska.
Žádné stanovisko nebylo vzneseno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy, v souladu s § 84 odst. 2k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 15
Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající seznámil přítomné, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude
umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Na to vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy podány nebyly.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta, dále o jednotlivých kandidátech
bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního
kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Člen zastupitelstva p. Martin Caletka navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Mgr. Miroslava
Kroce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko.
Další návrh ani stanovisko podáno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy volí starostou Ing. Mgr. Miroslava Kroce
Výsledek hlasování: Pro 15
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0
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Zdrželi se 0

Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“)
Nově zvolený starosta obce poděkoval zastupitelům i občanům za důvěru.
Navrhování kandidátů a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Starosta obce navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Petra Kuncla.
Člen zastupitelstva p. Jan Dach navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Ing. Jana Špilara.
Z řad členů zastupitelstva ani přítomných občanů další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy volí místostarostou pana Ing. Jana Špilara
Výsledek hlasování: Pro 3
Usnesení neschváleno

Proti 12

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy volí místostarostou pana Petra Kuncla
Výsledek hlasování: Pro 12
Usnesení bylo schváleno

Proti 2

Zdrželi se 1

Navrhování kandidátů na členy rady obce
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů obecní rady.
Člen zastupitelstva Ing.Mgr.Miroslav Kroc navrhl zvolit členy rady obce p. Mgr. Petra
Kounovského, p. Mgr. Martina Caletku a paní Martu Prokopovou
Nebyly podány žádné další návrhy ani připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členem rady obce p. Mgr. Petra Kounovského, p. Mgr. Martina
Caletku a pí. Martu Prokopovou
Výsledek hlasování: Pro 12
Usnesení bylo schváleno

Proti 2

Zdrželi se 1

K bodu 2 – Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.l) zák. o obcích), neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a
kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i
jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o
obcích). Členem finančního nebo kontrolního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zák.o obcích).
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
pětičlenné.
Jiné návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
pětičlenné.
Výsledek hlasování: Pro 15
Usnesení schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru.
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Ryba navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
pana Ing. Josefa Sedleckého
Žádné další návrhy podány nebyly
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru pana Ing. Josefa Sedleckého
Výsledek hlasování: Pro 15
proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Člen zastupitelstva obce p. Vlastimil Kodet navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru pana Ing. Tomáše Hůlku
Žádné další návrhy podány nebyly
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Tomáše Hůlku
Výsledek hlasování: Pro 15
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního a kontrolního
výboru.
Člen zastupitelstva obce pan Ing. Josef Sedlecký navrhl zvolit členy finančního výboru
p.Františka Běhounka, paní Petru Zikmundovou, paní Anetu Novou a paní Ing. Vendulu
Kunclovou.
Další návrhy ani připomínky podány nebyly
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy volí členy finančního výboru Ing. Vendulu Kunclovou, Petru
Zikmundovou, Anetu Novou a Františka Běhounka
Výsledek hlasování: Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
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Člen zastupitelstva obce pan Ing. Tomáš Hůlka navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana
Roberta Fouska, pana Vlastimila Kodeta, pana Josefa Straku a paní Bc. Janu Maixnerovou.
Další návrhy ani připomínky podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy volí členy kontrolního výboru Roberta Fouska, Vlastimila
Kodeta, Josefa Straku a Bc. Janu Maixnerovou
Výsledek hlasování: Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 3) – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající uvedl, že odměny neuvolněných zastupitelů stanoví Nařízení vlády č. 37/2003
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Schvaluje se odměna neuvolněného místostarosty, členů
rady obce, členů zastupitelstva obce, předsedů a členů výborů a komisí. Navrhl, aby byly
odměny poskytovány, tak jako dosud v nejvyšší sazbě. Dále navrhuje, aby odměny
zastupitelům byly vypláceny od 1. listopadu 2014.
K návrhu nebyly podány žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje odměnu za výkon neuvolněného člena
zastupitelstva, člena rady, místostarosty, předsedy výboru nebo komise a člena výboru
nebo komise obce Břasy v nejvyšší sazbě platné pro neuvolněné zastupitele uvedené
v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměňování členů zastupitelstev, v platném
znění. V případě, že člen zastupitelstva obce bude vykonávat souběžně s funkcí
zastupitele dále funkci člena rady, předsedy výboru a komise nebo člena výboru a
komise, jednotlivé odměny se budou sčítat. Odměny se budou zastupitelům vyplácet od
1. listopadu 2014
Výsledek hlasování: Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K bodu 4 - Diskuse
Předsedající uvedl, že příští zasedání by se mělo uskutečnit cca ve čtvrtek 18. 12., kdy bude
řešen rozpočet na rok 2015 a jednací řád zastupitelstva. Upozornil zastupitele, že veškeré
materiály pro jednání budou doručovány zastupitelům elektronicky.
p. Fousek – žádá o doručování v papírové formě
Předsedající dále upozornil zastupitele, aby doručili na obecní úřad potvrzení o tom, že je jim
srážené zdravotní pojištění z vyšší než minimální mzdy (zaměstnanci potvrzení mzdové
účtárny, důchodci potvrzení o pobírání důchodu, osoby vedené na úřadu práce potvrzení
z ÚP a osoby OSVČ čestné prohlášení, že si zdrav. pojištění hradí). Noví zastupitelé by dále
měli dodat na OÚ číslo účtu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
P. Kounovský – navrhuje, aby bylo schváleno, že ze zasedání zastupitelstva bude pořizován
hlasový záznam, a že bude v zápisu uvedeno jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval.
K návrhu nebyly žádné připomínky.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byl ze zasedání zastupitelstva pořizován hlasový
záznam a aby v zápisu bylo uvedeno jmenovitě, jak který člen zastupitelstva hlasoval.
Výsledek hlasování: Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Další dotazy do diskuse vzneseny nebyly.
Předsedající poděkoval předchozímu starostovi za činnost, nově zvoleným zastupitelům a
občanům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 18.35 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce¨
3) Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích

Zápis byl vyhotoven dne 5. listopadu 2014.
Zapsala: Marta Hricová

…………………………………..
Místostarosta

…………………………………….
Starosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš Hůlka

…………………………………….

Marta Prokopová

…………………………………….
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USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Břasy,
konaného dne 4. listopadu 2014

1. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
Složení slibu všemi členy zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
a) zapisovatele Martu Hricovou a ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Hůlku a Martu
Prokopovou
b) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
c) V souladu s § 84 odst. 2 písm.k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
d) Odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva, člena rady, místostarosty,
předsedy výboru nebo komise a člena výboru nebo komise v nejvyšší sazbě platné pro
neuvolněné zastupitele uvedené v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o
odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění. V případě, že člen
zastupitelstva bude vykonávat souběžně s funkcí zastupitele další funkci (člena rady,
předsedy či člena výboru nebo komise, jednotlivé odměny se budou sčítat. Odměny
budou poskytovány od 1. listopadu 2014
e) Počet členů kontrolního výboru ve výši 5 (pět)
f) Počet členů finančního výboru ve výši 5 (pět)
g) Pořizování hlasového záznamu ze zasedání zastupitelstva a v zápisu uvádět jmenovitě,
jak který člen zastupitelstva hlasoval

3. Zastupitelstvo obce

zvolilo

a) uvolněným starostou obce pana

Ing. Mgr. Miroslava Kroce

b) neuvolněným místostarostou obce pana Petra Kuncla
c) členem Rady obce pana
pana
paní

Mgr. Petra Kounovského
Mgr. Martina Caletku
Martu Prokopovou

d) předsedou kontrolního výboru zastupitelstva pana

Ing. Tomáše Hůlku

e) předsedou finančního výboru zastupitelstva pana

Ing. Josefa Sedleckého
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f) členy finančního výboru - pana
paní
paní
paní

Františka Běhounka
Ing. Vendulu Kunclovou
Petru Zikmundovou
Anetu Novou

g) členy kontrolního výboru pana
pana
pana
pana

Roberta Fouska
Vlastimila Kodeta
Josefa Straku
Janu Maixnerovou

4. Zastupitelstvo obce

nezvolilo

a) pana Ing. Jana Špilara místostarostou obce.

………………………………….
Místostarosta

……………………………………
Starosta

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Tomáš Hůlka

…………………………………….

Marta Prokopová

…………………………………….
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