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Obec Březiny  
Zastupitelstvo obce Březiny  

 
 

Zápis č. 1 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny 

konaného dne 2. listopadu 2018 od 18:00 hod. 
 
Místo jednání:     Sál kulturního domu (býv. škola), Březiny č.p. 106 
Hodina zahájení:    18:00 
Hodina ukončení:    20:15 
Doba přerušení zasedání:   nebylo přerušeno 
Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 

Přítomní členové: Ing. Tomáš Dudek, Naďa Luňáčková, Stanislav 
Mešťan, Tomáš Musílek, Bedřich Pazdera, Schreiber 
Jiří, Ing. Jaroslav Štursa 

Omluvení členové: 
Neomluvení členové: 

Ověřovatelé zápisu:    Bedřich Pazdera, Jiří Schreiber 
Zapisovatel:     Naďa Luňáčková 
Přítomno občanů:    dle přiložené presenční listiny  
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
2. Složení slibu členy zastupitelstva 
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
4. Schválení programu zasedání 
5. Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)  
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) Určení počtu členů finančního výboru 
b) Určení počtu členů kontrolního výboru 
c) Volba předsedy finančního výboru 
d) Volba předsedy kontrolního výboru 
e) Volba členů finančního výboru 
f) Volba členů kontrolního výboru        

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle nařízení 
vlády č. 318/2017 ze dne 11.9.2017) 

8. Diskuse 
9. Závěr 
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1.  Zahájení zasedání zastupitelstva  
  
 Zasedání Zastupitelstva obce Březiny (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:00 dosavadním a nejstarším členem zastupitelstva panem Bedřichem Pazderou (dále jen 
„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, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 
91 odst. 1 zákona č. 128/2000 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 (žádný 
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 20. 
10. 2018 do 2. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
 
2.  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 odmítnutí složit slib nebo složení 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).  
  

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 a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu.  
 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  
 
 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
 
 Předsedající navrhl určit zapisovatelem paní Naďu Luňáčkovou a ověřovateli zápisu pana 
Bedřich Pazderu a pana Jiřího Schreibera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny určuje zapisovatelem paní Naďu Luňáčkovou a ověřovateli 
zápisu Pana Bedřicha Pazderu a pana Jiřího Schreibera. 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh:   7   Proti návrhu:   0  Zdrželi se:   0 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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4. Schválení programu zasedání 
 

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 žádné návrhy na doplnění.  

 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Volba starosty a místostarosty 
f) Určení počtu místostarostů 
g) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)  
h) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
i) Volba staroty 
j) Volba místostarosty 

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
g) Určení počtu členů finančního výboru 
h) Určení počtu členů kontrolního výboru 
i) Volba předsedy finančního výboru 
j) Volba předsedy kontrolního výboru 
k) Volba členů finančního výboru 
l) Volba členů kontrolního výboru        

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle nařízení 
vlády č. 318/2017 ze dne 11.9.2017) 

4.  Diskuse 
5. Závěr 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
5. Volba starosty a místostarosty 
 

a) určení počtu místostarostů  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolněné (§ 71 zákona o obcích)  

Předsedající přednesl návrh, aby funkce starosty i místostarosty obce nebyla vykonávána 
jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
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Žádné 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 návrh:   7   Proti návrhu:   0 Zdrželi se:   0 
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 c) Určení způsobu volby starosty 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejným hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení 
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.  

 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným 
hlasováním. 
 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

 d) Volba starosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen 

zastupitelstva pan Bedřich Pazdera navrhl zvolit do funkce starosty pana Ing. Jaroslava Štursu. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny volí starostou pana Ing. Jaroslava Štursu. 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh:   6   Proti návrhu:   1 Zdrželi se:   0 

 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

d) Volba místostarosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen 

zastupitelstva pan Bedřich Pazdera navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Naďu 
Luňáčkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny volí místostarostou paní Naďu Luňáčkovou. 
 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
V řízení ustavujícího zasedání nadále pokračoval pan Bedřich Pazdera. 
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6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 

a),b) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 
Předsedající 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), 
přičemž 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 může být 
jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního 
výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoba 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, 
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 c) volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Člen zastupitelstva pan Bedřich Pazdera navrhl zvolit do funkce předsedy finančního 
výboru pana Stanislava Mešťana. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny volí předsedou finančního výboru pana Stanislava Mešťana.. 
 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

d) volba předsedy kontrolního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru. Člen zastupitelstva pan Bedřich Pazdera navrhl zvolit do funkce předsedy 
kontrolního výboru pana Ing. Tomáše Dudka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Tomáše Dudka. 
 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 e) volba členů finančního výboru 
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního  výboru. 
Člen zastupitelstva pan Stanislav Mešťan navrhl zvolit za členy finančního výboru pana 
Bedřicha Pazderu a pana Ing. Tomáše Dudka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny volí za členy finančního výboru pana Bedřicha Pazderu a 
pana Ing. Tomáše Dudka. 
 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

f) volba členů kontrolního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 

Člen zastupitelstva pan Bedřich Pazdera navrhl zvolit za členy kontrolního výboru pana Tomáše 
Musílka a pana Jiřího Schreibera. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny volí za členy kontrolního výboru pana Tomáše Musílka a 
pana Jiřího Schreibera. 
 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
 
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle  
    nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11.9.2017) 
 
    Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Březiny stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční    
    odměnu v následujících částkách (hrubá mzda): 

starosta:  10.950,- Kč 
místostarosta:    7.000,- Kč 
předseda výboru:      600,- Kč 
člen výboru:       500,- Kč 
  
Výsledek hlasování: Pro návrh:   7   Proti návrhu:   0 Zdrželi se:   0 
 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
 
 Předsedající zasedání předal slovo nově zvolenému starostovi obce panu Ing. Jaroslavu 
Štursovi. Ten ve svém vystoupení poděkoval za důvěru a vyjádřil přesvědčení, že jak on sám tak 
i ostatní členové zastupitelstva nebude muset řešit mnohdy nesmyslné sousedské spory. 
Zdůraznil, že v současné době nejdůležitější akcí je dokončení zázemí komunitní činnosti u 
rybníka, jehož využití bude pro všechny složky obce i občany obce. Po dokončení této akce se 
zastupitelstvo zaměří na jednotku hasičů. 
 Závěrem svého vystoupení poděkoval bývalému zastupitelstvu obce, zejména pak 
odstupujícímu starostovi Ing. Tomáši Dudkovi, za činnost v minulém volebním období. 
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8. Diskuse 
 V diskusi vystoupili: 

- Lapáček Milan st. – vyšší využití rozhlasu pro informovanost obyvatel obce; k této otázce 
se připojil i pan Ladislav Fajmon 

- Jitka Švandová – dotaz, zda se počítá s pronájmem zázemí komunitní činnosti a co bude do 
budoucna s budovou býv. školy 

- Ladislav Fajmon ml. – zasílání zpráv prostřednictvím SMS 
- Ing. Tomáš Dudek – oblast dotací 
- Tomáš Musílek – seznámil s výsledky hlasování Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018; naše 

jednotka se umístila na jednom z prvních třech míst; slavnostní vyhlášení se uskuteční 
14.11.2018 v Brně 

 
9. 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 20:15 hod.  
 
Zapisovatel  
Naďa Luňáčková 
 
…………………………… 
 
 
Ověřovatel zápisu  
Bedřich Pazdera 
  
……………………………..  
 
Ověřovatel zápisu  
Jiří Schreiber   
                                                                      
 
………………………………   
 

                       Nově zvolený starosta 
                                                                               Ing. Jaroslav Štursa                               
                                                                                

…………………………………… 
 
                                                                                
 

Nově zvolený místostarosta 
                                                                                Naďa Luňáčková 
                                                                                 

…………………………………… 
 


