Obec Branžež
Branžež 33, 294 02 Kněžmost, tel.: 326784246, IČO: 00509205, email: info@branzez.cz
Zápis č.9 / 2018
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Branžež,
konaného dne 29.10.2018 od 20:00 hodin.
Přítomni: Ing. Václav Kerda, Jana Barkmanová st., Jana Barkmanová ml, Martin Drbohlav,
René Horák, Vladimír Kratochvíl, Jan Musil, Patrik Pažout, Vladislav Stejskal, Šárka
Svobodová.
Host : Michal Forejt
Zasedání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta Ing. Václav Kerda ( dále jako předsedající).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce ( při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona 53 zákona č.491/2001 Sb., o
volbách zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a přítomnost všech
členů zastupitelstva obce, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné, dále oznámil, že
zapisovatelkou dnešního zasedání bude Šárka Svobodová.
PROGRAM:
- schválení programu jednání
- zvolení ověřovatelů zápisu
- složení slibu zastupitelstva
- volba starosty a místostarosty
- volba finančního výboru a jeho předsedy
- volba kontrolního výboru a jeho předsedy
- volba komise pro občanské záležitosti a jeho předsedy
- diskuse
- závěr ustavujícího zasedání
1.V jednání bylo projednáno schválení návrhu programu ustavujícího zasedání, k návrhu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.Výsledek hlasování a odhlasováno:
Předsedající seznámil s výsledkem hlasování : pro: 9, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č.1 bylo schváleno
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Vladimíra Kratochvíla a Janu Barkmanovou st.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Návrh usnesení : zastupitelstvo obce Branžež určuje
ověřovateli zápisu pana Vladimíra Kratochvíla a paní Janu Barkmanovou. Výsledek
hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.
3. 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. Zákona , o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že zapisovatelka přečetla 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.
4. Způsob hlasování volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl veřejné hlasování. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhu na změnu způsobu hlasování . Žádné nebyly podány. Návrh usnesení: Zastupitelstvo
obce Branžež schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty . Výsledek hlasování:
pro-9, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č.4 bylo schváleno.
5. Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty, nikdo se
nepřihlásil. Všichni členové zastupitelstva obce navrhli na funkci starosty pana Martina
Drbohlava, ten s návrhem souhlasil. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
Branžež volí starostu pana Martina Drbohlava . Výsledek hlasování: pro-8, proti-0, zdržel
se -1.
Usnesení č.5 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání ( dále veden jako předsedající ).
6. Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty, nikdo
se nepřihlásil. Všichni členové zastupitelstva obce navrhli pana Jana Musila, ten s návrhem
souhlasil. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno. Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Branžež volí místostarostu
pana Jana Musila. Výsledek hlasování: pro -8, proti-0, zdržel se-1.
Usnesení č.6 bylo schváleno.
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Branžež zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné. Výsledek hlasování: pro-9, proti-0,zdržel se-0.
Usnesení č.7 bylo schváleno.
8. Volba předsedy a členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členství. Jako předsedkyně
byla navrhnuta Jana Barkmanová st. ,členi Šárka Svobodová a Patrik Pažout. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo
sděleno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Branžež volí předsedkyni finančního výboru
paní Janu Barkmanovou st. a členy pana Patrika Pažouta a paní Šárku Svobodovou.
Výsledek hlasování: pro-9, proti-0,zdržel se-0.

Usnesení č.8 bylo schváleno.
9. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členství. Jako předsedkyně
byla navrhnuta Jana Barkmanová ml. a členové René Horák a Vladislav Stejskal. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo
sděleno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo volí předsedkyni kontrolního výboru Janu
Barkmanovou ml. a členy pana Reného Horáka a pana Vladislava Stejskala . Výsledek
hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Volba komise pro občanské záležitosti a její předseda
Předseda vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členství. Jako předsedkyně byla
navrhnuta Jana Barkmanová ml., a jako členi pan Vladimír Kratochvíl, paní Alena
Svobodová , paní Jana Barkmanová st.. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko . Žádné stanovisko nebylo sděleno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo
obce Branžež volí předsedkyni komise pro občanské záležitosti slečnu Janu Barkmanovou
a členy pana Vladimíra Kratochvíla, paní Alenu Svobodovou, paní Janu Barkmanovou.
Výsledek hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Diskuse
- bez připomínek
12. Závěr
Předseda ukončil ustavující zasedání v 21.45 hodin.
Zapisovatelka : Šárka Svobodová
Ověřovatelé :
Jana Barkmanová
Vladimír Kratochvíl

Starosta : Martin Drbohlav

