Zápis
z ustavujícíhozasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,

konaného dne 31.10.2018, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedá ní zastu pitelstva
Zaseďéni Zastupitelstva obce Braťínov bylo zahájeno v 19:10 hodin dosavadní
starostkou obce Brařínov paní Dagmar Holkovu (dále jen předsedající).

Před zahájením zasedátrrÍ bylo členůmzastupitelstva obce (při prezentaci)
předárro osvědčenío zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zrákona č.
49ll200l Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někerých zákonů,
v platném zrrění.
Předsedající schůze konstatovala, že zaseóíní bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. I zákola č. 12812000 Sb,, o obcích (obecní ňizerlt),
v platném zrrění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podrání náwhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.201,8, žádný
návrh nebyl podan). Informace podle § 93 odst. 1 ziákona o obcích byla na
úřednídesce Obecnfto uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 drlt, a to od 23. 1 0.20 1 8 do l. 1 1.20 1 8. Současně byla zveřejněna
v elekronické podobě.

Předsedající schůze dále zprezenčni listiny přítomných členůzastupitelstva
(příloha č. 1) konstatovala, že je píítomno6 členůzastupitelstva (z celkového
počtu 7 všech členůzastupitelstva) ,takže zasb;:pitelstvo je usnášení schopné (§
92 odst, 3 zákona o obcích), jeden člen zastupitelstva omluven pro nemoc.

S|oženíslibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složeníslibu.
Před složením slibu předsedajíci upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutísložit slib nebo složeníslibu s výhradou má za následek zránik
mandátu (§ 55 zákona č.49l/2001 Sb., o volbách do zasťupitelstev obcí a o
změně někteqich zákonů, v platném znéní).
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Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst, 2
zákonao obcích
,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou ěest a svědomí, že svojifunkci
budu vylrnnávat svědomitě, v zájmu obce Bratřínov a jejích oběanů a řídit se
Úsfuvou a zákony Českérepubliky"
jmenovitě lryzvaIapíitomné členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením
slova ,,slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

a

Žadng ttenzastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib

s

výhradou.

Určeníověřovatelů a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ověřovatele zápisu paní Lenku Svobodovou a paní
Janu Dufkovou a zapisovatelku paní Danu Svobodovou. K náwhu nebyly
vzneseny žádnéprotinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov určuje ověřovateli zápisu paní Lenku
Svobodovou a paní Janu Duíkovou , zapisovatelku paní Danu Svobodovou
Výsledek

hlasovrání: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající sezrrrámila přítomné s náwhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřední
desce (příloha č. 3). K náwhu programu nebyly vzneseny náwhy na doplnění,
Předsedající da]a hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov schvaluje nasledující program ustalujícího
zasedáni:
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1) Určeníověřovatelů

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

zápisu, zapisovatele

Schváleníprogramu
Volba starosty a místostarosty
a) určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávatjako
neuvolněn (§ 71 zíkona o obcích)
b) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
c) volba staíosty
d) volba místostarosty
Zřizeú finančníhoa kontrokilho výboru
a) určenípočtu členůťrnarrčníhoa kontrolního v}boru
b) volba předsedy finančního v,ýboru
c) volba předsedy kontrolního qýboru
d) volba členůfinančníhoqýboru
e) volba členůkontroln_fto výboru
Rozhodnutí o odměnách zavýkon funkcí (§ 72 zákona o obcích)
Podpisové právo za obec
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

f) Volba

staro§ty a místostarosty
a) Určení,které funkce budou členovézastupitel§tva vykonávatjako
neuvolnění.
Předsedající nawhla, aby funkce starosty a místostarosty obce
Brařínov byly vykonávrány jako neuvolnění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov v souladu s § 71 zákona o obcích určuje,
že funkce starosty a místostarosty budou vykonávany jako neuvolněné
Proti
Výsledek hlasování: Pro
Zdrželi se: 0

6

Usnesení č. 3 bylo schváleno
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b) Určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že nestanovili zastupitelstvo jinah probíhá
volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Náwh usnesení
Zastupitelstvo obce Brařínov schvaluje volbu starosty a místostarosty
veřejným hlasovánim.
Výsledek hlasování:
Proti
Zdrželi se 0

Pro 6

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

c) Volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávaní návrhů na funkci
starosty. Byl podan náwh zvolit do funkce starosty paní Dagmar
Holkovou.
Zastupitelstvo obce Brařínov volí starostku: Dagmar Ilolkovou
Proti
Zdňeli
Výsledek hlasování:
0

Pro 6

0

se

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

d) Volba místostaíosty
Předsedající lyzvala členy zastupitelstva k podávrání náwhů na funkci
místostaro§ty, Byl podán náwh zvolit do funkce místostarosty:
Roberta Juliše
Zastupitelstvo obce Brařínov volí místostarostu: Roberta Juliše
Proti 0 Zdrželi se 0
Výsledek hlasování: Pro ó
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

II)Zíízenííinančníhoa kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povirrrrosti ďídit
finančnía kontrolní rybor (§ l17 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.I) zákona
o obcích), neboť funkčníobdobí výboru předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zárrikem původního zastupitelswa.
a) Předsedající nawhla, aby zastupitelstvo ďídilo finančnía kontrolní
výbor, přičemžkaždý z nich bude mít tři členy.
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Náwh usnesení:

ZastupitelsWo obce Brařínov ňizqe frnančnía kontrolní qýbor.
oba výbory budou říčlenné.
Výsledek hlasovárú:
Zdrželi se 0
Usenesení č. 7 bylo schváleno.

Pro ó Proti 0

b) Volba předsedy finarrčního qfboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podaní návrhu na funkci
předsedy fi nančníhovýboru.
Byly podány §rto náwhy: Jana Dufl<ová
Náwhusnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov volí předsedou f,rnančního qfboru:

Janu Duíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vywala členy zastupitelstva obce k podání nál"rhu na
funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podrány §.to náwhy: Lenka Svobodová
Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov volí předsedou kontrolního výboru:
Lenku svobodovou
Výsledek hlasoviání:
Zdrželi
0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

Pro 6 Proti 0

se

d) Volba členůfinarrčního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhu na
členy finančního výboru.
Byly podrány tyto náwhy: Hana Ježdíková, Helena Chadimová
Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov volí členy finančního qfboru: Hanu

Ježdíkovou,Helenu Chadimovou.
Výsledek hlasovaní: Pro 6
Proti
Usnesení č. 10 bylo schváleno
e) Volba členůkontrolního v,ýboru
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0

Zdrželi se

0

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podrání náwhu na
členy kontrolního výboru.
Byly podany tyto náwhy: Pavlína Břečková, Jan Nohejl
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov volí členy kontrolního qýboru:
Pavlínu Břečkovou, Jana Nohejla
Výsledek hlasování:
Zdrželi
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

Pro 6 Proti 0

m)

se

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n)
zákona o obcích stanoví měsíčníodměny za qýkon jednotlivých fimkcí
neuvolnených členůzastupitelstva takto:

Starosta
Místostarosta
Zasaspítel
Předseda qýboru
Člen qýboru

21.899,-Kč
l9,709,-Kč
1.095,-Kč

2.t90,-Kč
400,-Kč

Odměny budou poslqrtovány měsíčněode dne zvolení.

Výsledekhlasování:

Pro ó

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

rD

Podpisové právo za obec
Předsedající navrhla, aby podpisové pávo za obec Bratřínov měla
starostka obce paní Dagmar Holková.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov schvaluje, aby podpisové právo za obec
měla paní starostka Dagmar Holková
Zdrželi
0
Výsledekhlasování:
Usnesení č. 13 bylo schváleno

Pro 6
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Proti 0

se

V)

Diskuse

VD

Závér

Předsedající gratuluje ke zvolení všem členůmZO anově rvolená
starostka obce Brařínov paní Dagmar Holková informuje občany o
programu obce následujícího období.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20. 10 hodin
PříštízasedaníZO je stanoveno na 28.11.2018 od 19:00 hodin na
obecním uřadě.

Přílohy zápisu:
l) Prezenčnílistina
2) Listina prokazující složeníslibu člena zastupitelstva obce
3) Zveřejnéná informace o konání ustavujícího zasedári podle § 93 odst.
zákona o obcích.
Zápis byl vyhotoven dne:

6.

1

1.20l 8

Zapisovatelka:

Dana svobodová

ověřovatelé:

Lenka svobodová

W,,:

Jana Dufková

starostka obce:

Dagmar Holková
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