Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bratronice konaného dne 5. 11. 2018 od
18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratronice

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: 0
Ověřovatelé: Miloslav Antony, Simona Bělová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva
Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Různé
Závěr

Průběh jednání, hlasování:
1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18 hod. dosavadním starostou obce.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění; konalo se do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (do uplynutí lhůty, žádný návrh
nebyl podán). Informace podle §93 odst. 1 zák. o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Bratronice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5
členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zák. o obcích).

2. Složení slibu členů zastupitelstva
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zák. o obcích: „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.“
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem.
Jan Adámek
Miloslav Antony
Simona Bělová

Miroslav Kapr
Pavel Kresl
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib.

3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Miloslav Antony a Simona Bělová. Jako zapisovatelka
zápisu byla navržena Hana Krejčířová.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Schválení programu
Navržený program obsahuje 9 bodů uvedených v první části tohoto zápisu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Volba starosty a místostarosty
Na funkci starosty byl navržen Jan Adámek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Na funkci místostarosty byl navržen Miloslav Antony.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Na funkci předsedy finančního výboru byl navržen Pavel Kresl.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen Miroslav Kapr.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši odměn za měsíc za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. Různé
Starosta obce informoval, že další zasedání zastupitelstva se bude konat na přelomu
listopadu a prosince 2018.

9. Závěr
Starosta obce na závěr poděkoval členům zastupitelstva za pozornost a ukončil ustavující
zasedání zastupitelstva v 19,15 hod.

Usnesení:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zastupitelstvo obce Bratronice zvolilo jako ověřovatele zápisu Miloslava Antonyho a
Simonu Bělovou a jako zapisovatele zápisu Hanu Krejčířovou.
Zastupitelstvo obce Bratronice schválilo navržený program ustavujícího zasedání všemi
hlasy.
Zastupitelstvo obce Bratronice zvolilo starostou Jana Adámka a místostarostou
Miloslava Antonyho.
Zastupitelstvo obce Bratronice zvolilo předsedou finančního výboru Pavla Kresla a
předsedou kontrolního výboru Miroslava Kapra.
Zastupitelstvo obce Bratronice schválilo svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
• starosta – 10 950 Kč
• místostarosta – 9 650 Kč
• předseda výboru – 700 Kč
• člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 500 Kč
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 funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

……………………………………….
Jan Adámek
starosta obce Bratronice

Zapsal: Hana Krejčířová

Ověřili: Miloslav Antony …………………………………………..
Simona Bělová …………………………………………..

