Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břasy,
konaného dne 1. listopadu 2018
ve Stupně 17 - Prokopcovna
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 18:00 hod. dosavadním starostou obce Ing. Mgr. Miroslavem Krocem, který konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Informace o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona byly na úřední
desce obce zveřejněny v souladu se zákonem minimálně po dobu 7 dní, a to od 23. října 2018
do 2. listopadu 2018 (příloha č. 1). Současně byly informace zveřejněny na internetových
stránkách obce a rozeslány všem zastupitelům. Starosta upozornil, že z jednání se na základě
platného jednacího řádu zastupitelstva pořizuje zvukový záznam hlavně pro zpracování
odpovídajícího zápisu a v zápisech z jednání ZO se uvádí, jak kdo hlasoval.
Před zahájením jednání obdrželi všichni členové zastupitelstva osvědčení o zvolení členem
ZO Břasy.
1. Zahájení a schválení zapisovatele
Starosta přivítal přítomné a konstatoval na základě prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 2), že je přítomno 15 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Dále
je přítomno 6 občanů a 5 zaměstnanců obce.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Martu Hricovou.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva
Všichni nově zvolení zastupitelé musí na začátku prvního ustavujícího jednání složit slib.
Odmítnutí složit slib nebo složit slib s výhradou má za následek dle zákona o volbách zánik
mandátu (podle § 55 zákona o volbách).
Stávající starosta přečetl slib:
„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“
a následně jmenoval zastupitele podle abecedy ke složení slibu. Každý zastupitel pronesl
nahlas slovo „slibuji“ a podepsal se na připravený arch.
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3. Schválení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele zápisu byl navržen pan František Běhounek a paní Ludmila Vyčichlová.
Bez připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu Ludmilu Vyčichlovou a Františka
Běhounka.
Hlasování:
Pro – 15
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno.
.
4. Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání:
1. Zahájení, schválení zapisovatele.
2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
4. Schválení programu jednání.
5. Schválení způsobu voleb, schválení uvolněné funkce starosty.
6. Volba starosty obce.
7. Volba místostarosty obce.
8. Volba členů rady obce.
9. Volba předsedy a členů kontrolního výboru.
10. Volba předsedy a členů finančního výboru.
11. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
12. Stanovení odměn členům výborů a předsedům a členům komisí rady, kteří nejsou
zastupitelé obce.
13. Schválení oddávajících obce.
14. Diskuse.
15. Závěr jednání.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se: 0

5. Schválení způsobu voleb, schválení uvolněné funkce starosty
Volby probíhají tak, že zastupitelé dávají návrhy na jednotlivé funkce a hlasuje se od prvního
návrhu do zvolení. Po zvolení se už dále nehlasuje. Hlasování probíhá veřejně zvednutím
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ruky. Starosta požádal, aby každý hlasoval i sám za sebe, je to i výraz, že funkci přijímá.
Hlasování je schválené, pokud hlasuje pro alespoň 8 zastupitelů.
V souladu se zákonem o obcích se volí starosta, místostarosta a další 3 členové rady obce.
Následně pak předsedové a členové kontrolního a finančního výboru.
Stávající starosta navrhl, aby jako uvolněná byla vykonávána jako dosud jen funkce starosty.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pro výkon funkce starosty byl člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

6. Volba starosty
Stávající místostarosta obce navrhl, aby do funkce starosty byl zvolen Ing. Mgr. Miroslav
Kroc.
Bez připomínek a dalších návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Ing. Mgr. Miroslava Kroce.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

Ing. Mgr. Miroslav Kroc poděkoval občanům za důvěru, kterou mu dali ve volbách i
zastupitelům za zvolení a poděkoval i minulému zastupitelstvu obce za to, co se v obci
udělalo. Zmínil některé úkoly, které čekají na realizaci v tomto volebním období (skládka,
vodní hospodářství, školské zázemí, chodníky, parkoviště, pečovatelská služba apod.)
7. Volba místostarosty obce
Starosta obce navrhl, aby místostarostou obce byl zvolen Petr Kuncl.
Bez připomínek a dalších návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Petra Kuncla.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

8. Volba členů Rady obce
Starosta obce navrhl, aby členy rady obce byli zvoleni zastupitelé s největším počtem hlasů od
voličů Jaroslav Ryba, Ing. Radek Kočka a Ing. Tomáš Hůlka.
3

Bez připomínek a dalších návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy rady p. Jaroslava Rybu, Ing. Radka Kočku a Ing. Tomáše
Hůlku.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta obce uvedl, že první jednání rady bude ve středu 7. 11. 2018 od 19.00 hod.
9. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Starosta uvedl, že obec ze zákona zřizuje kontrolní a finanční výbor, zastupitelstvo určuje
počet členů výborů, který musí být lichý. Podle zákona musí mít výbory nejméně 3 členy,
v naší obci byly dosud výbory pětičlenné. Předsedou výboru může být pouze člen
zastupitelstva, členem může být člen zastupitelstva i jiná osoba. Členem finančního a
kontrolního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce v obci.
Navrhl, aby kontrolní a finanční výbor měl po pěti členech jako dosud.
Bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení pětičlenného kontrolního a pětičlenného finančního
výboru.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta obce navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Mgr. Martin Caletka.
Bez připomínek a dalších návrhů
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Martina Caletku.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta obce navrhl, aby členem kontrolního výboru byl pan František Běhounek, Radek
Franta, Michal Lauber a Vlastimil Kodet.
Bez připomínek a dalších návrhů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana Františka Běhounka, Radka
Frantu, Michala Laubera a Vlastimila Kodeta.
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Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

10. Volba předsedy a členů finančního výboru
Starosta obce navrhl, aby předsedou finančního výboru byl zvolen Mgr. Petr Kounovský.
Bez připomínek a dalších návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Mgr. Petra Kounovského
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta navrhl, aby členy finančního výboru byli zvoleni Bc. Jana Tomková, Ing. Josef
Sedlecký, Bc. Petra Zikmundová DiS a Aneta Nová.
Bez připomínek a dalších návrhů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Bc. Janu Tomkovou, Ing. Josefa
Sedleckého, Bc. Petru Zikmundovou DiS a Anetu Novou.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

11. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Starosta uvedl, že odměny neuvolněným zastupitelům za výkon funkce stanoví nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Je nutné
schválit odměnu neuvolněného místostarosty, členů rady obce, členů zastupitelstva obce,
předsedů výborů a členů výborů a komisí z řad zastupitelů. Navrhuji, tak jak to bylo i
doposud, aby byly odměny poskytnuty v nejvyšší sazbě dané aktuálním zněním nařízení vlády
pro čtvrtou velikostní kategorii, kam naše obec přísluší s počtem obyvatel.
Schválením budou odměny vypláceny od 1. listopadu 2018 a to vždy jen za jednu nejvyšší
funkci. Pokud se neschválí žádné usnesení, dle zákona nepřísluší neuvolněným zastupitelům
žádná odměna, až nejdříve ode dne schválení, nelze schvalovat zpětně.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce odměnu za měsíc v maximální výši platné pro příslušnou zvolenou funkci
neuvolněného zastupitele uvedenou v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
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odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění pro 4
velikostní kategorii obce.
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých členů či funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné pozice. Odměny budou vypláceny ve
výplatních termínech obecního úřadu.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

12. Stanovení odměn členům výboru a komisí, kteří nejsou zastupitelé obce
Předsedy a členy komisí rady volí rada obce a bude navrhnuto zvolit jako v minulém období
stavební a kulturní komisi (na jednání RO 7. 11. 2018).
Do stavební komise se navrhuje radě obce zvolit ze zastupitelů Ing. Aleše Procházku a
Vladimíra Vávru.
Do kulturní komise pak Ludmilu Vyčichlovou, Davida Cajthamla a Petra Kuncla.
Starosta obce navrhuje odměny pro členy výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli ve stávající
výši, a to pro předsedy komise 800 Kč/měsíc, člen výboru nebo komise 400 Kč za každou
účast na jednání výboru nebo komise.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady
obce, kteří nejsou zastupitelé obce od 1. 11. 2018 za výkon funkce odměny
v následujících částkách:
předseda komise
800 Kč/měsíc,
člen výboru nebo komise 400 Kč za každou účast na jednání výboru nebo komise.
Odměna bude poskytována od zvolení. U členů výborů nebo komisí bude vyplácena
v červenci za první pololetí (včetně případných odměn za rok 2018) a v lednu za druhé
pololetí. Předsedům komise bude odměna vyplácena měsíčně ve výplatním termínu
obecního úřadu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých členů či funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce, výboru či komise.
Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

13. Schválení oddávajících
Starosta uvedl, že starosta a místostarosta jsou oddávajícími ze zákona, dále se navrhuje
schválit Ing. Tomáše Hůlku a Ludmilu Vyčichlovou jako další oddávající.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje oddávajícími obce Ing. Tomáše Hůlku a Ludmilu
Vyčichlovou.
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Hlasování:
Pro – 15
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

.14. Diskuse
Starosta pogratuloval nově zvoleným zastupitelům a popřál hodně úspěchů v práci pro obec
v následujícím volebním období.
Dále upozornil, že je třeba, aby nově zvolení zastupitelé nejdéle do týdne oznámili do mzdové
účtárny číslo účtu, na který jim bude zasílána odměna. K tomu je nutno předložit potvrzení, o
tom, kde je jim sráženo zdravotní pojištění z vyšší, než minimální mzdy, tzn.: zaměstnanci
potvrzení ze mzdové účtárny, OSVČ čestné prohlášení, že si platí zdravotní pojištění z částky
vyšší než je minimální mzda, důchodci potvrzení o pobírání důchodu.
Příští jednání ZO bude 11. 12. 2018. Bude projednán rozpočet, majetkové změny a
k připomínkám předložen jednací řád zastupitelstva.
Starosta dále informoval o akcích, které v obci probíhají (vodovod Břasy, fasáda OÚ,
hasičárna Stupno, oprava děr v místních komunikacích, dodělání Barvírny, kanalizace,
hradby, dopravního značení a elektřiny v Ultramarince apod.). Zmínil také některé akce do
konce roku a rozesílání informací poštou, e-mailem apod.
pí. Tomková – požádala, aby termíny jednání zastupitelstva byly oznámeny co nejdříve.
Starosta – pro jednání zastupitelstva, rady, výborů i komisí je zpracován plán na celý rok,
bude zaslán k připomínkám.
pí. Vyčichlová – poděkovala za výborně připravené oslavy ke stému výročí republiky.

Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19.00 hod.
Zapsala: Marta Hricová
Dne 3. listopadu 2018

…………………………………….
Starosta

Ověřovatelé:

………………………………………
Místostarosta

František Běhounek ………………………………………..

Ludmila Vyčichlová ………………………………………..
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USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břasy dne 1. listopadu 2018
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zapisovatelem Martu Hricovou.
Ověřovatelem zápisu Ludmilu Vyčichlovou a Františka Běhounka.
Předložený program jednání.
Aby pro výkon funkce starosty byl člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
zřízení pětičlenného kontrolního a pětičlenného finančního výboru.
Oddávajícími Ing. Tomáše Hůlku a Ludmilu Vyčichlovou.

2. Zastupitelstvo obce v o l í :
a)
b)
c)
d)
e)

Starostou obce Ing. Mgr. Miroslava Kroce.
Místostarostou obce Petra Kuncla.
Členy rady Jaroslava Rybu, Ing. Radka Kočku a Ing. Tomáše Hůlku.
Předsedou kontrolního výboru Mgr. Martina Caletku.
Členy kontrolního výboru Františka Běhounka, Radka Frantu, Michala Laubera a
Vlastimila Kodeta.
f) Předsedou finančního výboru Mgr. Petra Kounovského.
g) Členy finančního výboru Bc. Janu Tomkovou, Ing. Josefa Sedleckého, Bc. Petru
Zikmundovou DiS a Anetu Novou.
3. Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e :
a) neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměnu za měsíc v maximální
výši platné pro příslušnou zvolenou funkci neuvolněného zastupitele uvedenou
v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění pro 4 velikostní kategorii obce.
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých členů či funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné pozice. Odměny budou vypláceny
ve výplatních termínech obecního úřadu.
b) členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou zastupitelé obce od
1. 11. 2018 za výkon funkce odměny v následujících částkách:
předseda komise
800 Kč/měsíc,
člen výboru nebo komise
400 Kč za každou účast na jednání výboru nebo komise.
Odměna bude poskytována od zvolení. U členů výborů nebo komisí bude vyplácena
v červenci za první pololetí (včetně případných odměn za rok 2018) a v lednu za druhé
pololetí. Předsedům komise bude odměna vyplácena měsíčně ve výplatním termínu
obecního úřadu.
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V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých členů či funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce, výboru či komise.

………………………………….
Starosta

Ověřovatelé:

…………………………………….
Místostarosta

František Běhounek …………………………………….
Ludmila Vyčichlová ……………………………………
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