Obec Březiny
Zastupitelstvo obce Březiny
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny
konaného dne 12.11.2010, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Březiny (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19
hodin dosavadním místostarostou obce panem Milošem Lapáčkem (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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.
Předsedající schůze konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění , konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (ţádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Březiny zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
1.11.2010 do 12.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, ţe
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takţe
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe
odmítnutí sloţit slib nebo sloţení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Bedřicha Pazderu a pana Ing.Jaroslava
Štursu a zapisovatelem paní Irenu Tomáškovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny určuje ověřovateli zápisu pana Bedřicha Pazderu a pana
Ing.Jaroslava Štursu a zapisovatelem paní Irenu Tomáškovou.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č.1 bylo schváleno.

Zdrželi se 3

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
-určení počtu místostarostů
-určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
-určení způsobu volby starosty a místostarosty
-volba starosty
-volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
-určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
-volba předsedy finančního výboru
-volba předsedy kontrolního výboru
-volba členů finančního výboru
-volba členů kontrolního výboru
3) Diskuse
4) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č.2 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Bod I-volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č.3 bylo schváleno.
Určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty i místostarosty obce nebyla vykonávána jako
uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním
byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.Ţádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty i funkce místostarosty obce nebudou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním.Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. Ţádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, ţe nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení ţádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí , v jakém byli navrţeni, přičemţ po platném zvolení
konkrétního kandidáta jiţ nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.Byly podány
následující návrhy:Člen zastupitelstva pan Stanislav Měšťan navrhl zvolit do funkce starosty
pana Ing.Tomáše Dudka. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny volí starostou pana Ing.Tomáše Dudka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Bedřich Pazdera navrhl zvolit do funkce
místostarosty paní Irenu Tomáškovou. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny volí místostarostou paní Irenu Tomáškovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č.6 bylo schváleno.
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Bod II-Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Zřízení výborů a určení jejich členů:
Člen OZ pan Bedřich Pazdera úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor (§ 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm.1) zákona o obcích, neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst.3 zákona o obcích),
přičemţ finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru můţe
být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního, nebo
finančního výboru nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§119 odst. 1 zákona o obcích).
Pan Bedřich Pazdera navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemţ
kaţdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moţnost
zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Pan Bedřich Pazdera vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva pan Měšťan Stanislav
navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Mgr.Lenku Štursovou.Před
hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny volí předsedou finančního výboru paní Mgr.Lenku
Štursovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Pan Bedřich Pazdera vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva pan Ing.Tomáš Dudek
navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Olgu Zezulovou. Před hlasováním
byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny volí předsedou kontrolního výboru paní Olgu Zezulovou.
Výsledek hlasováni: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Pan Bedřich Pazdera vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru. Byl podán následující návrh:Členka zastupitelstva paní
Mgr.Lenka Štursová navrhla zvolit členy kontrolního výboru pana Miloše Lapáčka a paní
Alenu Pazderovou.
Člen zastupitelstva pan Stanislav Měšťan navrhl zvolit členy finančního výboru pana
Bedřicha Pazderu a pana Ing.Jaroslava Štursu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny volí členy finančního výboru pana Bedřicha Pazderu a pana
Ing.Jaroslava Štursu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny volí členy kontrolního výboru paní Alenu Pazderovou a
pana Miloše Lapáčka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod III-Diskuse:
Na začátku diskuse si vzala slovo členka OZ Březiny paní Mgr.Lenka Štursová a přednesla
všem přítomným Zprávu o činnosti OZ Březiny v letech 2006-2010 (příloha).Tato je
k nahlédnutí na OÚ Březiny.
Pan Stanislav Měšťan: chtěl slyšet názor přítomných občanů na případné pokácení velké břízy
před Kulturním domem Březiny.Tato bříza je prasklá a ohroţuje okolí.Většina přítomných by
souhlasila s případným pokácením.
Dále informoval občany o potřebě dodělání rekonstrukce hřbitovní zdi, brány, zvonicevýměna prken,trámů a šindele.
Hovořil také o nutnosti opravy komunikací –cesta na Paseky-spustky.
-cesta u Domů-špatný stav komunikace od
odchovny ZD Březiny k chatě „Milínovna“.Nutná oprava.
Paní Švandová Jitka-dotaz jak by měly vypadat nové čekárny na zastávkách autobusů?
Pan Prax Jiří-by chtěl apelovat na lidi, aby udrţovali na hřbitově „cestičky“ mezi jednotlivými
hroby.
Pan Lapáček Milan-prosba,aby se více vyuţíval místní rozhlas k hlášení informací pro
občany.Zaţádal také o výměnu reproduktoru.
Pan Švanda Josef-jménem místního Hasičského sboru poděkoval odstupujícímu starostovi za
vzornou spolupráci s obecním úřadem,také poblahopřál nastupujícími starostovi .Vznesl také
návrh na vícečetnost „veřejných zasedání“ v KD.
Paní Iveta Musílková-dotaz na dozor při předávání a přebírání Kulturního domu Březinyzejména na dodrţování pořádku a úklidu-po všech akcích konaných v tomto KD.
Pan Pavel Pospíšil- vznesl návrh na připlácení za topivo při vyuţívání KD.Topivo je však
započítáno v částce za zapůjčení KD.
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Pan Prax Jiří-upozornil na potřebu opravy komínových trubek na budově OÚ Březiny.
Pan Fajmon Ladislav ml.-prosba-uvedení do pořádku veřejného osvětlení na budově OÚ a
budově KD Březiny.
Pan Dudek Aleš-dotaz-co se v nejbliţší době plánuje s antukovým hřištěm na pozemku
OÚ,potřeba velké rekonstrukce.
Pan Pavel Pospíšil-otázka demontáţe kovových trubek na stoly a lavičky-výletiště za KD.v
blízkosti by se měl do budoucna nacházet altán pro volnočasové aktivity.
Pan Prax Jiří-vznesl prosbu týkající se vícečetnosti „veřejných zasedání“ v KD.
Veškeré příspěvky občanů bude postupně obecní zastupitelstvo projednávat a řešit na
zasedáních OZ (všechna jsou přístupna veřejnosti).

Bod IV-Závěr:
Na závěr ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny poděkoval pan Bedřich Pazdera
jménem všech občanů a členů OZ Březiny odstupujícím členům OZ za jejich vykonanou práci
a popřál všem nově nastupujícím členům do nových funkcí mnoho úspěchů v jejich práci.
Ustavující zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.panem Bedřichem Pazderou.

Zapisovatel
Irena Tomášková
……………………………
Ověřovatel zápisu
Bedřich Pazdera
……………………………..
Ověřovatel zápisu
Ing.Jaroslav Štursa
………………………………
Odstupující starosta
Stanislav Měšťan

Nově zvolený starosta
Ing.Tomáš Dudek

………………………………

……………………………..

Odstupující místostarosta
Miloš Lapáček

Nově zvolený místostarosta
Irena Tomášková

…………………………….

……………………………….

V Březinách dne 12.listopadu 2010
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