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ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE BŘÍZA, 

KONANÉHO DNE 6. 11. 2014, OD 18 HODIN 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 Zasedání Zastupitelstva obce Bříza bylo zahájeno v 18 hodin dosavadním starostou obce     

p. Milanem Drobným (dále jako „předsedající“).  

Před zahájení zasedání bylo členům zastupitelstva obce, při prezenci, předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 Zk č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o 

změně některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. 1 

Zk. č..: 128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení, v platném znění, konalo se do 15 dnů ode dne 

uplynutí lhůty podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, lhůta uplynula 24. 10. a 

žádný návrh nebyl podán. 

Předsedající dále konstatoval, že z celkového počtu 7 zastupitelů, je přítomno všech 7 členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné, § 92 odst. 3 zákona o obcích. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. ing. Luboše Černostu a p. Petra Galu a 

zapisovatelem pí. Jitku Procházkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

1. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza určuje ověřovateli zápisu p. ing. Luboše Černostu a p. Petra Galu a 

zapisovatelem pí. Jitku Procházkovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 5          Proti: 0       Zdrželi se: 2 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

 Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

omítnutí složit slib nebo nesložení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obce a o změně některých zákonů, v platném znění). Slib 

proběhl tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a vyzval všechny 



přítomné členy ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

(příloha č. 1) 

Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrad. 

 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Pí. Jitka Procházková vznesla před schválením programu jednání návrh na doplnění programu:  

 Navrhujeme změnu bodu č. 4: „Určení termínu předání úřadu starosty a místostarosty“ 

 Doplnění o bod č. 5: „Podpora činnosti občanských sdružení obce v roce 2015“ 

Předsedající dal hlasovat o návrhu „nového“ programu. 

2. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

I. Volba starosty a místostarosty 

II. Volba finančního a kontrolního výboru 

III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 

72 zákona o obcích) 

IV. Určení termínu předání úřadu starosty a místostarosty 

V. Podpora činnosti občanských sdružení obce v roce 2015   

Výsledek hlasování: Pro: 5          Proti: 2       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

BOD I 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění           

Předsedající navrhl, aby funkce starosty, místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

3. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza určuje, že pro výkon funkce starosty, místostarosty obce bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn. 

Výsledek hlasování: Pro: 7          Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 



 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty tajným hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na 

změnu způsobu hlasování. Pí. Jitka Procházková přednesla návrh na změnu způsobu hlasování – 

veřejná volba starosty a místostarosty. 

Předsedající dal hlasovat o způsobu tajné volby: 

4. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro: 3         Proti: 4       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4 nebylo schváleno. Volba starosty místostarosty bude veřejná. 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty  

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. 

Předsedající podal návrh, aby funkci starosty obce vykonával p. Petr Gala.  

Zastupitel obce p. David Huja navrhl, aby funkci starosty vykonávala pí. Jitka Procházková. 

5. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza volí starostkou obce paní Jitku Procházkovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 5          Proti: 2       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 Po zvolení starosty obce převzal „nový“ starosta vedení zasedání (dále veden jako 

„předsedající“). 

Nově zvolená starostka obce paní Jitka Procházková úvodem poděkovala zastupitelům a občanům 

obce za vyslovenou důvěru.  

… pokračování jednání schváleného programu 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty  

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. 

Předsedající podal návrh, aby funkci místostarosty obce vykonával p. David Huja.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

6. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza volí místostarostou obce pana Davida Huju. 

Výsledek hlasování: Pro: 4          Proti: 3       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 



 

 

BOD II 

Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 

(§ 117 odst. 2 písm. 1 zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva 

obce zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce určuje počet členů, 

který musí být lichý (§117 odst. 3 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl, aby byly výbory tříčlenné. Jiný návrh podán nebyl. 

7. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro: 7         Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy a členů finančního výboru 

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy a členů 

finančního výboru. 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Petra Galu, členy kontrolního 

výboru ing. Ladislava Galu a pí. Hanu Řehákovou. 

Jiný návrh nebyl podán. 

8. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza volí předsedou finančního výboru pana Petra Galu, členy 

kontrolního výboru ing. Ladislava Galu a paní Hanu Řehákovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 7          Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy a členů kontrolního výboru 

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy a členů 

kontrolního výboru. 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru ing. Luboše Černostu, členy 

kontrolního výboru ing. Karla Lásku a pana Tomáše Tesaře. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

 



9. Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza volí předsedou kontrolního výboru ing. Luboše Černostu, členy 

kontrolního výboru ing. Karla Lásku a pana Tomáše Tesaře. 

Výsledek hlasování: Pro: 6          Proti: 0       Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

BOD III 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

 Předsedající navrhl, aby za výkon funkcí byla členům zastupitelstva a členům komisí 

vyplácena odměna v maximální výši dle Sb. zákonů č. 459/2013 platné od 1. 1. 2014. Odměny se 

budou vyplácet od chvíle zvolení do funkce. 

10.  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bříza v souladu s § 72 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 

neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí v maximální výši dle Sb. zákonů č.  459/2013 

platné od 1. 1. 2014. Odměny se budou vyplácet od chvíle zvolení do funkce. 

Výsledek hlasování: Pro: 4          Proti: 3       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

BOD IV 

Určení termínu předání úřadu starosty a místostarosty 

 Předsedající navrhl, aby se „nové“ a „staré“ vedení úřadu dohodlo na přesném termínu 

předání, byl sepsán protokol a předání a nové vedení bylo seznámeno se všemi skutečnostmi, které 

jsou nezbytné pro vedení úřadu a dokončení započatých závazků obce. 

Předsedající navrhl termín: 10. 11. 2014 od 16:30 

Usnesení č. 11: zastupitelé se domluvili na tomto termínu. 

 

BOD V 

Podpora činnosti občanských sdružení obce v roce 2015   

 Předsedající požádal jednotlivá občanská sdružení o předložení žádostí na čerpání příspěvků 

v roce 2015 tak, aby mohli být zapracovány do Návrhu rozpočtu obce na rok 2015. 

Termín odevzdání žádostí nejpozději do 15. 11. 2014. 

(bez hlasování) 

 



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30, po vyčerpání všech bodů jednání a otevřel 

možnost diskuze.  

V diskuzi vystoupil pouze p. Petráš s návrhem, lepšího ozvučení místnosti při jednání zastupitelstva 

obce. 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 6. 11. 2014 

 

Zapisovatel: Jitka Procházková, od chvíle zvolení p. Jitky Procházkové do funkce starosty, pan  

David Huja …………........…………………………………… 

 

 

Starostka obce: paní Jitka Procházková …………………………………………….. dne 6. 11. 2014 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

ing. Luboš Černosta …………………………………… dne ……. 11. 2014 

 

pan Petr Gala ………………………………………..… dne ……. 11. 2014 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Jitka Procházková 

                                                                                                   starostka obce Bříza 

 

 


