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Obec Bříza 
Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 

 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt 

 

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bříza, 

konaného dne 5. 11. 2018 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

Bod č. 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza určuje ověřovateli zápisu Ing. Karla Lásku a pana 

Petra Galu a zapisovatele pana Davida Huju. 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 - Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Bod č. 3 - Schválení programu 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje navržený program jednání. 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 - Volba starosty a místostarosty 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza určuje veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza volí starostou paní Jitku Procházkovou. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza volí místostarostou pana Davida Huju. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 - Zřízení finančního a kontrolního výboru 

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

tříčlenné. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

mailto:urad@obecbriza.info
mailto:urad@obecbriza.info


2 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza volí předsedou finančního výboru pana Petra Galu a 

členy výrobu Ing. Ladislava Galu a Ing. Karla Lásku. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza volí předsedou kontrolního výboru pana Alexandra 

Kodýtka a členy výrobu pana Tomáše Tesaře a pana Roberta Fialu. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

Usnesení:  

1/ Zastupitelstvo obce Bříza v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 318/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví odměny za 

výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce v maximální výši, a to: 

a/ ode dne jejich zvolení do 31. 12. 2018 dle tabulky uvedené ve Sbírce zákonů                   

č. 318/2018, strana 3419 

b/ od 1. 1. 2019 dle tabulky uvedené ve Sbírce zákonů č. 202/2018, strana 3331.  

 2/ Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode 

dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

3/ Zastupitelstvo obce Bříza v souladu s § 74 odst. 3 zákon a o obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne pouze za výkon funkce zastupitele, za členy výborů se odměna neposkytuje. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 – Diskuze 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 11. 11. 2018  

ověření zápisu dne: 12. 11. 2018 

 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 12. 11. 2018 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 12. 11. 2018 

sejmuto: 26. 11. 2018 

 


