Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březí nad Oslavou konaného dne 2. 11. 2018

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení zasedání: 2. 11. 2018 v 19.00 hodin
Před zahájením zasedání 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.
Počet přítomných členů zastupitelstva: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Dosavadní starosta obce (dále předsedající) přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Březí nad Oslavou a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ Poté jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce. Podle počtu přítomných členů ZO
konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet. Zapisovatelem jmenoval Bc. Kateřinou
Sobotkovou a za ověřovatele zápisu určil Jitku Michalovou a Pavla Kadlece.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Složení slibu zastupitelů
Jmenování zapisovatelky a dvou ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Schválení programu zasedání
Volba starosty, místostarosty, určení způsobu volby

Zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu jejich členů, volba členů a
předsedů výborů
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8) Delegování člena zastupitelstva na valné hromady a do orgánů LDO Přibyslav
9) Delegování člena zastupitelstva na valné hromady a do orgánů Svazku obcí
POOSLAVÍ

1

10) Delegování člena zastupitelstva na valné hromady a do orgánů Svazu vodovodů
Bohdalov
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Ad 3) Schválení programu zasedání: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4) ZO jednohlasně schválilo veřejný způsob volby. Na funkci starosty byl navržen Radek
Vencálek.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
ZO volí starostou obce Radka Vencálka.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). Poté se
přistoupilo k volbě místostarosty. Předsedající navrhl Martu Flesarovou.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1.
ZO volí místostarostku obce Martu Flesarovou.
Ad 5) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Ad 6) Zřízení finančního a kontrolního výboru: předsedou finančního výboru navržen pan MVDr.
Milan Kujal, ostatní členové Bc. Zdeněk Ondráček a Pavel Kadlec. Pro kontrolní výbor navržena
předsedkyně Jitka Michalová, ostatní členové Marta Flesarová a Bc. Kateřina Sobotková.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje předsedu fin. výboru MVDr. Milana Kujala, za členy výboru Bc. Zdeňka Ondráčka a
Pavla Kadlece. Předsedu kontr. výboru ZO schvaluje Jitku Michalovou, členy Martu Flesarovou a
Bc. Kateřinu Sobotkovou.
Ad 7) Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna od přijetí tohoto usnesení a to takto:
Starosta obce: 11.000,- Kč
Místostarosta obce: 4.000,- Kč
Členové ZO: 1000,- Kč
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje výše uvedené odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva a to od
přijetí tohoto usnesení.
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Ad 8) Delegování zástupce obce do valné hromady a do orgánů LDO Přibyslav. Navržen Radek
Vencálek.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo obce deleguje starostu k zastupování obce v Lesním družstvu obcí Přibyslav,
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a zároveň ho deleguje do orgánů LDO Přibyslav.
Ad 9) Delegování zástupce obce do valné hromady a do orgánů SO POOSLAVÍ. Navržen Radek
Vencálek.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo obce deleguje starostu k zastupování obce ve Svazku obcí POOSLAVÍ a zároveň ho
deleguje do orgánů Svazku obcí POOSLAVÍ.
Ad 10) Delegování zástupce obce do valné hromady a orgánů Svazu vodovodů Bohdalov.
Navržen Radek Vencálek.
Hlasování: Pro 7. proti 0, zdržel se 0.
Zastupitelstvo obce deleguje starostu k zastupování obce ve Svazu vodovodů Bohdalov a
zároveň ho deleguje do orgánů Svazku vodovodů Bohdalov.
Ad 11) Diskuze- Diskuze žádná nebyla.
Ad 12) Usnesení a závěr – Během zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a námitky.
Předsedající ukončil zasedání ve 20.30 hodin.
Termín příštího zasedání ZO: 23. 11. 2018 v 19.00 hodin

Zápis ověřili:
Jitka Michalová
Pavel Kadlec

Ve Březí nad Oslavou dne 9. 11. 2018

Radek Vencálek – starosta obce
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