
ZÁPIS 
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV , 

konaného dne 6. listopadu 2006 od 17,00 hodin na OÚ Braškov 
 
 

Program:   
 V souladu s ustanovením § 91 zák. o obcích je program ustavujícího zasedání 

následující: 
      1. Zahájení 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).  
3.Určení ověřovatelů zápisu 
4. Volba starosty 
5. Volba místostarosty a členů rady obce 
6. Volba předsedů kontrolního a finančního výboru 
7. Projednání a schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva 
8. Organizační záležitosti 
9. Diskuse 

 10. Závěr 
 
 

K bodu 1) Zahájení  
Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne 26.10.2006 a informace o 

konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 
30.10.2006, tedy 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání bylo svoláno 
řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 

Starosta p. Haas konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 13 členů 
zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva (omluvena paní 
Miloslava Vostrá a se zpožděním se dostavila paní ing. Věra Machovská). Listiny 
s podpisy členů zastupitelstva a 19 přítomných občanů jsou přílohou originálu tohoto 
zápisu. 

Dále starosta seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání 
zastupitelstva, který je v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích a požádal 
zastupitele o námitky proti programu, nebo návrhy na jeho změnu. Další návrhy 
nebyly vzneseny a program byl odsouhlasen jednomyslně: pro 13 hlasů. 

 
K bodu 2) Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).  

Poté bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu, a to je složení slibu členů 
zastupitelstva. Podle § 69 odst.3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do 
rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“. Slib přečetla paní 
Hehejíková a po jeho přečtení členové zastupitelstva v  abecedním pořadí přistoupili 
k předsedajícímu a složili slib. Složení slibu potvrdili svým podpisem pod text slibu. 

Starosta konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili 
zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 

 
K bodu 3) Určení ověřovatelů zápisu 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi a jednomyslně odsouhlaseni: paní Marie 
Cábová  a pan Zdeněk  Pokorný. 

 
K bodu 4) Volba starosty 

  Před přistoupením k volbě dal starosta návrh, aby hlasování o návrzích na 
starostu, místostarostu a ostatní členy rady bylo veřejné. Výsledek hlasování: 
jednomyslně - pro 13 hlasů.       

Dále určil, že hlasování o jednotlivých návrzích bude v pořadí v jakém byly 
návrhy předkládány. 



Poté bylo přistoupeno k volbě starosty obce. Starosta oznámil, že zatím 
obdržel návrh klubu ODS a nezávislých, aby starostou obce byl zvolen ing. Vladimír 
Dráb a požádal členy zastupitelstva obce o další návrhy. 

Další návrhy nebyly vzneseny a starosta nechal hlasovat o tomto návrhu. 
Výsledek hlasování: pro 12 hlasů, zdržel se hlasování ing. Dráb 

 
Protože starostou obce byl řádně zvolen ing. Vladimír Dráb,  předal mu p. Haas další  
řízení tohoto zasedání. 
 
K bodu 5) Volba místostarosty a členů rady obce 

Nově zvolený starosta ing. Dráb poděkoval panu Haasovi, za dosavadní řízení 
zasedání zastupitelstva a přešel k dalšímu bodu programu – volbě zástupce starosty a 
členů rady obce. 

Navrhl, aby do funkce místostarosty obce byl zvolen  pan František Haas a 
požádal o další návrhy. Další návrhy nebyly vzneseny a bylo přistoupeno 
k hlasování. 
Výsledek hlasování:  
pro 9 hlasů (pp. Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Havlík, Horák, Přibylová, ing. 

Rašplička, Střelečková, Votava) 
proti 1 hlas (ing. Pošmourná) 
zdrželi se 3 hlasy (pp. Haas, Pokorný, Sklenář) 
Ing. Dráb konstatoval, že do funkce místostarosty byl zvolen  p. František Haas.  
           
        Následovala volba členů rady: ing. Dráb prohlásil, že rada obce je pětičlenná 
a je tedy nutno zvolit zbývající tři členy rady. Klub ODS a nezávislých doporučuje, 
aby členy rady byli zvoleni: pí.  M. Cábová, ing.  M. Doksanský a pí. E. Střelečková. 
Poté požádal o další návrhy: 
p. P. Sklenář navrhl za člena rady  p. Z. Pokorného. 
Výsledek hlasování: k návrhu ing. Drába 
pro 10 hlasů (pp. Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, Horák, 
Přibylová, ing. Rašplička, Střelečková, Votava) 
proti – nikdo 
zdrželi se hlasování 3 (pp. Pokorný, ing. Pošmourná, Sklenář) 
Ing. Dráb konstatoval, že do rady obce byli zvoleni: pp. Cábová, ing. Doksanský a 
Střelečková. 
 
 
K bodu 6) Volba předsedů kontrolního a finančního výboru 

            Podle zákona o obcích zřizuje zastupitelstvo obce kontrolní a finanční výbor. Ing. 
Dráb navrhl, aby předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena pí. Marie Cábová  
a jeho členy zastupitelé p. Petr Horák a ing. Vojtěch Rašplička. Další návrhy nebyly 
vzneseny. 
Výsledek hlasování: 
pro 12 hlasů (pp. Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, Horák, Pokorný, 
ing. Pošmourná, Přibylová, ing. Rašplička, Střelečková, Votava) 
proti – nikdo 
zdržel se hlasování 1  (p. Sklenář) 
      Ing. Dráb konstatoval, že předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena paní 
Marie Cábová a jeho členy p. Petr Horák a ing. Vojtěch Rašplička. 
 
Do funkce předsedy finančního výboru navrhl ing. Dráb pí. Miloslavu Vostrou 
a jeho členy zastupitele p. J. Havlíka a p. T. Votavu. Další návrhy nebyly vzneseny. 
 
 



Výsledek hlasování: 
pro 12 hlasů (pp. Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Horák, Pokorný, ing. 
Pošmourná, Přibylová, ing. Rašplička, Sklenář, Střelečková, Votava) 
proti – nikdo 
zdržel se hlasování 1 (p. Havlík) 

 
      Ing. Dráb konstatoval, že předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní 

Miloslava Vostrá a jeho členy p. Josef Havlík a p. Tomáš Votava. 
 
 
K bodu 7) Projednání a schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva 

   Před přistoupení k tomuto bodu programu se dostavila s omluvou za zpoždění 
zastupitelka ing. V. Machovská a dodatečně složila slib. 

Nově zvoleným zastupitelům obce byl předložen návrh jednacího řádu 
zastupitelstva spolu s pozvánkou na dnešní ustavující zasedání. Starosta ing. Dráb 
požádal o stanovisko k němu, případně návrhy na doplnění a připomínky. 

S návrhem na doplnění se přihlásila ing. Pošmourná: v § 5 odst. 1, který se týká 
účasti členů zastupitelstva obce na jednání a kde je uvedena povinnost písemné 
omluvy nepřítomnosti starostovi, navrhuje rozšířit o ústní omluvu. Po krátké diskusi 
zastupitelé dohodli, že „písemně“ se rozumí i forma elektronická a v případě omluvy 
nepřítomnosti v citovaném § 5 odst. 1) tohoto jednacího řádu i SMS zpráva.  

      Výsledek hlasování: 
      pro 14 hlasů  
 

K bodu 8) Organizační záležitosti 
       Dalším bodem programu byly organizační záležitosti. Po zkušenostech 
z minulých volebních období doporučil ing. Dráb radě obce zřídit následující komise:  
- stavební komisi,  
- komisi sociální a pro kulturu, školství a sport a  
- komisi životního prostředí a veřejného pořádku 
do těchto komisí jmenovat členy zastupitelstva event. náhradníky.              
Předpokládá se, že rada obce, v jejíž pravomoci je zřízení těchto komisí doplní tak, 
aby byly nejméně tříčlenné. 
 
K bodu 9) Diskuse 
          Jako předposlední bod programu byla otevřena diskuse. 
          Zastupitelka paní Eva Střelečková poděkovala jménem ostatních členů 
zastupitelstva dosavadnímu starostovi  p. Františku Haasovi za jeho tvořivou 16-ti 
letou práci ve funkci starosty a ing. Dráb mu předal dárkový koš.   
          V diskusi se nepřihlásil nikdo další  o slovo. 
 

      K bodu 10) Usnesení a závěr  
           Schválený program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byl vyčerpán a 
ing. Dráb požádal místostarostu p. Haase o přečtení návrhu usnesení před jeho 
schválením. Protože nebyly předloženy žádné návrhy, náměty ani připomínky na 
změnu předloženého návrhu usnesení bylo přistoupeno k hlasování. 
Výsledek hlasování: 
pro 13 hlasů (pp. Cábová, ing. Doksanský, ing. Dráb, Haas, Havlík, Horák, Pokorný,             

ing. Pošmourná, Přibylová, ing. Rašplička, Sklenář, Střelečková, Votava) 
proti 1 hlas (ing. Machovská) 

 
 

Zasedání bylo ukončeno v 17,45 hodin. 


