Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 31. 10. 2018 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

Luboš Krátký, Jana Bártů, Miroslav Fišer, Pavel Nováček,
Martina Krčálová, František Novák, Oldřich Svoboda

Omluveni:

---

Průběh zasedání:

1) Před zahájením zasedání seznámil dosavadní starosta obce přítomné se Zápisem o výsledku
voleb do zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. Nově
zvoleným členům ZO poblahopřál ke zvolení a všem předal oproti podpisu Osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

2) Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice bylo zahájeno v 19:10 hod. dosavadním starostou
obce Lubošem Krátkým (dále také jako „předsedající“), který konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování. Tato lhůta uplynula dne 19. 10. 2018 a žádný návrh nebyl podán. Informace o konání
ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu
Dlouhá Brtnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10. 2018 do
31. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající dále
konstatoval, že je přítomno všech sedm nově zvolených členů zastupitelstva obce, takže zasedání
je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.

3) Předsedající vyzval všechny nově zvolené členy ZO, aby se ujali svého členství v zastupitelstvu
složením slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy ZO, že odmítnutí složit
slib nebo složit slib s výhradou má za následek zánik mandátu podle § 55 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.
2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který je přílohou tohoto zápisu. Žádný člen
zastupitelstva složit slib neodmítnul ani nesložil slib s výhradou.

4) Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Nováčka a Janu Bártů a zapisovatelem Luboše
Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně bylo o návrhu hlasováno.
Návrh usnesení č. 1/4/31.10.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem zápisu o
průběhu ustavujícího zasedání ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 31. 10. 2018, a ověřovateli
zápisu Pavla Nováčka a Janu Bártů.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 1/4/31.10.2018 bylo schváleno.

5) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
ustavujícího zasedání zastupitelstva na úředních deskách a vyzval přítomné k podání návrhů na
jeho doplnění nebo změnu. Žádný návrh nebyl vznesený. Následně dal předsedající o navrženém
programu hlasovat.
Návrh usnesení č. 1/5/31.10.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program ustavujícího zasedání::

1. Volba starosty a místostarosty
2. Zřízení výborů zastupitelstva
3. Delegování zástupce obce do organizací, ve kterých je obec členem
4. Diskuze
5. Závěr
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 1/5/31.10.2018 bylo schváleno.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Nikdo
z přítomných žádný jiný návrh nevznesl.

6) Ad 1.

Návrh usnesení č. 1/6-1/31.10.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 1/6-1/31.10.2018 bylo schváleno.
Dále předsedající navrhl, na základě ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
výkon funkce starosty a místostarosty vykonávali uvolněni členové zastupitelstva obce. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním bylo umožněno všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Návrh usnesení č. 1/6-2/31.10.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že funkce starosty a místostarosty budou vykonávat uvolnění členové
zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 1/6-2/31.10.2018 bylo schváleno.

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování na tajné hlasování musí schválit
zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy ZO k přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování.
Žádný návrh nebyl podaný. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po
volbě starosty bude provedená volba místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, ve kterém budou navrženi. Následně vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci
starosty. Člen zastupitelstva František Novák navrhl zvolit do funkce starosty Luboše Krátkého.
Žádný další návrh přednesený nebyl. Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit
svá stanoviska. Člen zastupitelstva Luboš Krátký sdělil, že kandidaturu na funkci starosty přijímá.

Návrh usnesení č. 1/6-3/31.10.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice volí starostou obce Luboše Krátkého, nar. 29. 11. 1960,
bytem Dlouhá Brtnice čp. 8.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1 - Usnesení č. 1/6-3/31.10.2018 bylo schváleno.
Protože zvolený starosta obce je zároveň předsedajícím zasedání, jednání pokračovalo volbou
místostarosty bez změny předsedajícího. Starosta následně vyzval členy zastupitelstva k podání
návrhů na funkci místostarosty, zároveň na tuto funkci navrhnul členy zastupitelstva Pavla
Nováčka a Miroslava Fišera. Žádné další návrhy podané nebyly. Před hlasováním byla dána
možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Člen zastupitelstva Pavel Nováček sdělil, že
funkci místostarosty vykonával v minulém volebním období, ale z důvodu pracovního i osobního
zaneprázdnění tuto funkci dále vykonávat nemůže. Člen zastupitelstva Miroslav Fišer sdělil, že
vzhledem ke skutečnosti, že je v současné době zaměstnancem obce, kandidaturu na funkci
místostarosty přijímá. Na základě těchto sdělení bylo hlasováno pouze o Miroslavu Fišerovi.
Návrh usnesení č. 1/6-4/31.10.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice volí místostarostou obce Miroslava Fišera, nar. 8. 7.
1974, bytem Dlouhá Brtnice čp. 158.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1 - Usnesení č. 1/6-4/31.10.2018 bylo schváleno.

7) Ad 2. Starosta obce informoval členy ZO, že zároveň se zánikem původního zastupitelstva bylo
ukončeno také funkční období finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. Tyto výbory má ZO
povinnost zřídit podle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, přičemž tyto výbory
musí být nejméně tříčlenné a jejich členy nemůžou být starosta, místostarosta a osoby
zabezpečující na obecním úřadu rozpočtové a účetní práce. Následně předsedající navrhnul, aby
zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, oba o počtu tří členů. Dále navrhnul za
předsedu finančního výboru člena zastupitelstva Oldřicha Svobodu a členy tohoto výboru
Františka Nováka a Janu Bártů a za předsedu kontrolního výboru člena zastupitelstva Františka
Nováka a členy tohoto výboru Martinu Krčálovou a Pavla Nováčka. Žádný jiný návrh podaný nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Všichni navržení
s členstvím ve výborech vyjádřili souhlas
Návrh usnesení č. 1/7/31.10.2018 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice zřizuje finanční výbor zastupitelstva obce ve složení:
Oldřich Svoboda - předseda
František Novák - člen
Jana Bártů
- člen
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice zřizuje kontrolní výbor zastupitelstva obce ve složení:
František Novák - předseda
Martina Krčálová - člen
Pavel Nováček
- člen
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1 - Usnesení č. 1/7/31.10.2018 bylo schváleno.

8) Ad 3. Předsedající informoval členy ZO o organizacích (SVOL, SMS ČR, Sdružení obcí Vysočiny,
MAS Třešťsko a Sdružení pro výstavbu rychlostní komunikace R38) ve kterých je obec Dlouhá

Brtnice členem a o činnosti a zaměření těchto organizací. ZO navrhlo, aby ve všech těchto
organizacích obec zastupoval starosta obce Luboš Krátký.
Návrh usnesení č. 1/8/31.10.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje starostu obce Luboše Krátkého jako
zástupce obce ve všech organizacích, ve kterých je obec členem – SVOL, SMS ČR,
Sdružení obcí Vysočiny, Mas Třešťsko a Sdružení pro výstavbu R38 se sídlem v Mor.
Budějovicích.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 1/8/31.10.2018 bylo schváleno.

9) Ad 4.

Předsedající otevřel diskuzi. V rámci diskuze bylo podaná informace o chystaných
kulturních akcích, příprava nasvícení vánočního stromku a další aktivity v obci. V rámci diskuze
nebylo navržené žádné usnesení.

10) Ad 5. Předsedající konstatoval, že byly projednané všechny body programu dnešního zasedání a
příští zasedání zastupitelstva předpokládá svolat cca za 6 týdnů. Závěrem poděkoval všem
přítomným za účast na dnešním zasedání a ve 20:50 hod. ustavující zasedání zastupitelstva obce
ukončil.

11) Přílohy zápisu:
-

Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
Předávací protokol osvědčení o zvolení členem ZO
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Prezenční listina

Zápis byl vyhotovený dne 1. listopadu 2018

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………

