
Zápis č. 8/2022 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březina konané
dne 17. října 2022 

Přítomni :    Libor Valenta, Jan Kulhánek, Martin Pilař, Miroslav Zumr, Pavel Karásek, Radek                    
         Palička, Jakub Tměj

Omluveni :  
Hosté :    

Začátek : 18:30 Ukončení : 20:30

Program :     
  

1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Volba starosty a zástupce starosty
4. Volba výborů a komisí, a jejich předsedů
5. Různé

1. Zasedání  zastupitelstva  obce  Březina  bylo  zahájeno  dosavadním  starostou  obce  Liborem
Valentou.  Před zahájením zasedání  bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení  o
zvolení  členem  zastupitelstva  obce.  Starosta  dále  konstatoval,  že  přítomni  jsou  všichni
členové  zastupitelstva  (7  členů),  takže  zastupitelstvo  je  usnášeníschopné.  Z  veřejnosti  se
ustavujícího zasedání zastupitelstva nikdo nezúčastnil. 

2. Dosavadní starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
starosta upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že dosavadní starosta
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 Březina 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
(příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. 

Následně dosavadní starosta navrhl jako zapisovatele Jana Kulhánka a jako ověřovatele Libora
Valentu.  Před  hlasování  byla  zastupitelům  dána  možnost  sdělit  své  stanovisko.  Žádné
stanovisko nebylo vzneseno. (7x pro)

3. Zastupitelé se dohodli, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním a to
tím způsobem, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém v jakém se
umístili  ve volbách dle počtu hlasů, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno. (7x pro)

Dosavadní  starosta  dále  navrhl,  aby funkce starosty,  místostarosty a  zastupitelů obce byla
vykonávána  jako  neuvolněná.  Jiné  návrhy  nebyly  vzneseny.  Před  hlasováním  byla  dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. (7x pro)

Dosavadní starosta vyzval Jana Kulhánka ke kandidatuře na post starosty, kdy tento odmítl,  
dále vyzval Martina Pilaře, který taktéž odmítl. Jako třetí na řadě byl dosavadní starosta Libor 
Valenta, který kandidaturu přijal. 

Dále bylo přistoupeno k hlasování o zvolení starosty Liborem Valentou (7x pro)

Starosta vyzval Jana Kulhánka ke kandidatuře na post místostarosty, který kandidaturu přijal.



Dále bylo přistoupeno k hlasování o zvolení místostarosty Janem Kulhánkem (7x pro)

   4.   Starosta informoval o povinnosti  zřídit  finanční a kontrolní výbor,  neboť funkční období  
výborů  předchozího  zastupitelstva  zaniklo  spolu  se  zánikem  původního  zastupitelstva.   
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní 
výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního 
výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 
na obecním úřadu. 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z 
nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla zastupitelům dána  
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. (7x pro)

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru a 
sám do této funkce navrhl Martina Pilaře. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla  
zastupitelům dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. (7x pro)

Předseda kontrolního výboru navrhl jako členy kontrolního výboru Miroslava Zumra a Radka 
Paličku. (7x pro)

Starosta  vyzval  členy  zastupitelstva  k  podání  návrhů  na  funkci  předsedy  finančního  
výboru a sám do této funkce navrhl Jakuba Tměje. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním  
byla zastupitelům dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.     
(7x pro)

Předseda finančního výboru navrhl  jako členy finančního výboru Pavla Karáska a Pavlínu  
Zumrovou. (7x pro)

     5.    Odměny zastupitelům:
Zastupitelstvo obce se usneslo na výši odměn pro zastupitele, a to následovně: starosta –  
22.400,- Kč hrubého za měsíc, místostarosta – 11.200,- Kč hrubého za měsíc, předsedové  
kontrolního a finančního výboru shodně – 2.577,- Kč hrubého za měsíc a ostatní členové  
zastupitelstva a výborů – 2.148,- Kč hrubého za měsíc.  (7x pro)

Platnost výše uvedených odměn je od 17.10.2022.

Přebírání obecní pošty:
Zastupitelstvo obce navrhlo,  aby příjemcem obecní pošty byl starosta obce Libor Valenta.  
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko  
sděleno nebylo. (7x pro)

Úřední hodiny:
Zastupitelstvo obce do dohodlo na zachování úředních hodiny jako v předchozím volebním 
období, tedy každou středu v čase od 17 do 19 hod..

Starosta navrhuje zastupitele M. Pilaře k údržbě obecních ploch. Zastupitelstvo tento návrh 
schvaluje, M. Pilař bude tuto činnost provádět na dohodu o provedení práce s hodinovou  
sazbou 250,- Kč. (7xpro)



Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

•
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

•  Zapisovatel zápisu Jan Kulhánek a ověřovatel Libor Valenta (7x pro)
• Volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním (7x pro)
• Funkce starosty, místostarosty a zastupitelů obce bude vykonávána jako neuvolněná (7x pro)
• Zvolení starosty obce Libora Valentu (7x pro)
• Zvolení místostarosty obce Jana Kulhánka (7x pro)
• Zřízení finančního a kontrolního výboru (7x pro)
• Zvolení předsedy kontrolního výboru Martina Pilaře (7x pro)
• Zvolení členů kontrolního výboru (7x pro)
• Zvolení předsedy finančního výboru Jakuba Tměje (7x pro)
• Zvolení členů finančního výboru (7x pro)
• Výše odměn členům zastupitelstva (7x pro)
• Příjemce obecní pošty
• Dohoda o provedení práce M. Pilař (7x pro)

Příští schůze zastupitelstva bude dne 4.11.2022 od 18:30 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :     Jan Kulhánek                                                 Ověřovatel zápisu :   Libor Valenta


