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Ustavující zasedání Zastapitelstva obce Břežany Dnlg .Ž Z . U Lb

Zasedání Zastupitelstva obce Břežany bylo zahájeno dne 02.února 2023 v 18.00 hod.
správce obce Mgr. Kateřinou Florianovou.

Předsedající schůze konstatova7a, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §
91 odst. l zákona č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhŮty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uPlynula dne 19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst.l zákona
o obcích byla na Úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 ďní, a
to od 25. 1.2023 do 2.2.2023. Současně byla zveŤejněna na,,elektronické úřední
desce".
Předsedající schŮze dáIe z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je ..8,.. členů zastupitelstva (z cekóvého po8t., 9 členů
zastupitelstva), takŽe zastupitelstvo je usnáŠeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích nyrri bych vvzvala pi.itorlrrre ólériy,
zastuPitelstva ke sloŽerrí slibr-t. Před složením slibu preOseáající cJovrrlirn si ulptlztlrnit
Přítomné Členy zastupitelstva, že oc{rrritnutí složit sliLr nébcl složěrrí siibu s výiiraciilu lrrá za
následek zánik manclátu (§ 55 zákona č. 491l20al Sb.. o volbách do zastupiteister, obci a c-l
změně některých eákonů, v platnérn zrrěni},
Složení slibu proběhlo tak, žepředsedající přečetla slib stanoven ý v § 69 odst. 2 zákona o
obcích ,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest
budu vykonávat svědomi tě, v zájmu obce Bíežany a jejích o

a svědomí, že svoji funkci
bčanů a řidit se Ústavou azákony České republiky. a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení

sJibu pronesením slova,,slibuj i'.
Zádný člen zastupitelstva neodm

a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

P" ru Mllt}w /

..?fr.b.ď,'.
Zaplsovatelku tl ra'uq| y,

ítl složit slib ani nesložil slib s ýhradou.

.. a ověřovatele záryisu ..
í/,t lZt's Fe,

... a

Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo
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Hlasování : Pro :? Proti: - Zdržel se :
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Návrh na doplnění programu

Návrh usn č.2
ZO Břežany schvaluj e navržený programa doplňuje ho

,/l}ř00 rtóa,tu- y0-,,

Hlasování : Pro : J Proti:.- Zdržel se : J
[Jsnesení č. 2 býo x neby|g schváleno .

V a
_Zo konstatovalo, že v obci bude jeden místostarosta.

Návrh usnesení č.3
ZO Bíežany schvaluj e zvoleníjednoho místostarosty.

Hlasování : Pro ,J P.oti, * Zdržel se: --/
usnesení č.3 bv|ó x nebyto schváleno(,

ZO konstatovalo, že výkon funkce starosty bude člen ZO vykonávat jako dlouhodobě

Správce obce seznámil s proqramem schůze:

I) Volba starosty a místostarosty
. určení počtu místostarostŮ

' urČení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
. určení způsobu volby orgánů obce
. volba starosty
. volba místostarosty

II) Zfrzení 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

III) Rozhodnutí o odměnách zavýkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
IV) Břežanský vodovod, s. r. o.

o ukončení funkce jednatele společnosti
. volba nového jednatele společnosti

Y) Zpráva správce obce o výkonu funkce
IV) Diskuse, různé



uvolněný

Návrh usnesení č.4
ZO Bíežany schvaluje, aby výkon ťunkce starosty byl vykonáván jako dlouhodobě
uvolněný

Hlasování : Pro : ť Proti:- Zdržel se: -J
Usnesení č.4 bylg'x n€býo schváleno

(./ 
J

ZO konstatovalo, že výkon funkce místostarosty bude čIenZO vykonávat jako dlouhodobě
neuvolněný.

Návrh usnesení č.5
ZO Bíežany schvaluj e, aby výkon funkce místostarosty byl vykonáván jako dlouhodobě
neuvolněný.

Hlasování : Pro ,l Prot , - Zdrželse : --
Usnesení č.5 PýxneloyŤo schváleno

e-)-zPŮSo,b vqlb: - ZO konstatovalo, že volba starosty a místostarosty proběhne jako
veřejné x tajné

Návrh usnesení č.6 ,/
Z".t"prt.lrt"" 

"b* 
Bíežany určuje, že volbastarosty a místostarosty proběhne .(*fur*

aL,#{,,/+/piY
Hlasování : Pro :{ Proti:' Zdržel se : J
Usnesení č. 6 WÓ x rr*yto schváleno

at YP}be staro§ty ,nyní bych vyzvala přítomné členy ZO kpodání návrhu na funkci
starostyobce..1

H" ťtt r ď ťt . . -.. ..*.navrhla, aby funkci starosty/ky vykonávalla
..ntx1h..fu.ef,J(q/.l{ť.. 

) ---J

Hlasování : Pro :.L Proti: * Zdržel se: /
protinávrh

Hlasování : Pro : Proti: Zdržel se:

|{ávrh usnesení č.7
funkci starosty/ky obce Bíežany vykonávalla

Usnesení č.7 bylo x n€býo schváleno

ZO, "B.íežuny pchvaluje. aby
..{Y.!.íLl,..t|.ť,.t|. !:í... i .a ,u a



q), vpl"b,a mísíg*arostv
n bych přítomné čieny ZO kpodání návrhu na ťunkci místostarosty obce

hťť-,a {Y
funkci místostarosty vyko náv aI Pe-re *Pa*t4/L

Hlasování ;p;; , 6 Proti: " Zdržel se : ;l
protinávrh

Hlasování Zdržel se:

aby funkci místostarosty obce vykonávalla

ry

schvaluie.
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Usnesení č.8 byF x nebylo schválenoV
3. íinančního a kontrolního
a) Ť.í,z_p{rí STrapěníhq a kontrolního rnýboru
nYní bYch vYzvalapřítomné členy ZO kpodání návrhu na zŤizení výboru a stanovení počtu
jejich čIenů.

JO4vy /
"ťll Nr.W.ffrnavrhl zřidit finanční výbor a kontrolní ýbor, pfiěemž každý z nichbude mít tři
členy nň

Hlasování : Pro :/ Proti: - Zdržel se: J

protinávrh

Hlasování : Pro : Proti: Zdržel se:

Návrh usnesení č.9
ZastLl9itelstvo obce BÍeŽany zÍlzqe finanční výbor a kontrolní výbor. oba výbory budou
tříčlenné.

Usnesení č.9 Wo * n§by+,o schváleno

předsedoulpředsedkyní finančního ýbo ru byll a H hqA'uť4

Návrh usnesení č.10
zastupttelstvo obce Břežany schvaluje jako předsedu finančníhp výboru

l

..l!:.ý.ť.f.!.?*r

Proti:

Návrh usnesení č.8



Hlasování : Pro a Proti:- Zdrž"l rr, li
protinávrh

Hlasování : Pro : Proti: ZdržeI se:

Usnesení č.10 @o schváleno

N, usneseníč.13

finančního ýboru bylla .. F.r..l-t e n,eúďrg /
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nebylo schváleno

,ktwtt. vrhl jako členy finančního výboru tl*tan'ř tr tr+\/^ ú AJ
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Návrh usnesení č.12
Z39ppjt9lsJvg obce Břežany schvaluje jako členy finančního výboru
. .T:ťt j. y.ó.u.. |"l ,

íl*k:l'š" E

Hlasování : Pro :f, Proti: - Zdržel se: l
protinávrh

Hlasování : Pro : Proti: Zdržel se:

Usnesení č.12
Ůyto 

x"aebylo schváleno

P,h íw navrhl jako členy íinančního výboru. . L*Pruať,í/ ť

boru
předsedou/před s edkyní

Návrh usnesení č.l l i- / .w , /.,- 
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Z"rt prt.'rt.." 
"bce 

Břežany schvaluje jako pře,dsedu kontrolního výboru k....ry./! !.!,.)'au!'
Hlasován i , Pro , Proti:* Zdržel se : 1
protinávrh

Hlasování : Pro : Proti: Zdržel se:

Usnesení č.11

a

a

zastupitelstvo. obce Břežany schvaluje jako členy kontrolního výboru'IL** .ůl/ t'

Hlasování : Pro ? Proti: - Zdržet rr, f

ýCIďpril|a,
a



4) odmenv neuvolněnÝm členům z pitelstva

VýŠi odměny uvolněnému členu zastupitelstva-starostovi stanoví naíízení vlády č.
3I8l20I7 Sb., ZO ji neschvaluje.

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce budou poskytovány ode dne přijetí
těchto usnesení a v případě náhradníků ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastniI.

Návrh usnesení č.14
Zastupitelstvo obce Břežany stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výŠi / Í.a,r.. Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení.

protinávrh

Hlasování : Pro : Proti: Zdržel se:

Usnesení č.13. býo x n#o schválenoL/

,ť Proti: ,- Zďrželse : -
V ^@b schváleno

Návrh usnesení č.15
ZastuPitelstvo obce BřeŽany stanoví odměnu za, výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného Člena zastupitelstva obce ve výši Í.e'.,!ťl!..rce za měsíc. odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. p"rt r ltJ{a r.C l h

/
Hlasování : Pro : 

'l- 
Proti: - Zdržel" , .|

Usnesení č.15 ,Wo * nebylo schváleno

Hlasování: Pro
Usnesení č.14

Návrh usnesení č.16
Z"rtrptt.rrt.r" 

"b ""Bí"žuny 
stanoví, že výše odměny předsedům výboruje :" ..{.

Hlasování: Pro ď Proti: -- Zdrželse: --
Usnesení č.16 byLs xneMo schváleno\7

Návrh usneseníč.l7

1, L'
Fz
.iměsíc.

zastupitelstvo obce Bíežany stanoví, že výše odměny členům výboruje

Hlasování : Pro : ! Proti: - Zdržel se :

Usnesení č.17 by19^ nffio schváleno
\/

f;,;V /4
.../měsíc.



$Bř vodovod §. r. o.
a) odvolání etávajícího jednatele společnosti

Návrh usnesení č.18
Zastupitelstvo obce Břežany schválilo odvolání stávajícího jednatele společnosti
Břežanský vodovod, s.r.o. panaMgr. Milana Křápka.

Hlasování : Pro :J Proti: - Zďrželse : *

Usnesení č.18 ůXlo xoebylo schváleno

a) volba nového jednatele společnosti

Návrh usnesení č.19
Zastupitelstvo ob99 Bíežany zv.olilo nového jednatele společnosti Bíežanský vodovod,
s.r.o. pana . .i.=.:tt...;!,-q}' ;4

IHlasování: Pro Proti: 
* 

ZďržeI se : /

Usnesení č.19
ťy^ 

x neloylo schváleno

6) zpráva správce obce o vÝkonu funkce

?0 ý i g.0 ť+rĚ1-{4, br,
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8) Diskuze

rt

9) Závěr
Závěrem bYch chtěla Poděkovat všem voličům za projeyenou důvěru ve volbách.DÍkY vám voliČŮm zde sedíme v takovém složení ;rat"nas zde vidíte a věřím, ževzájemná sPoluPráce, uPřímnost, tolerance a'slušnost celého zastupitelstva, povetle
k tomu, abYchom Posunuli naŠi obec o kousek dáI a aby byli naši občané spo'kojení.
Děkujeme.


