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OBEC  HORNÍ  BRANNÁ 

Horní Branná čp. 262, 512 36  Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, 

konaného 17. října 2022, od 17:00 hodin 

v jídelně sokolovny T. J. Sokol Horní Branná  

 

 

 Zahájení zasedání zastupitelstva 

- Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

- Zasedání předsedal stávající starosta obce, Luboš Zimmermann. 

- Předsedající vyzval Tibora Hájka k podání zprávy (viz příloha 4) o průběhu voleb. 

 

 

1. Určení návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající navrhl určit návrhovou komisi ve složení paní Věra Machová a pan Radomír Šťásek,  

ověřovatele zápisu pana Jiřího Kocourka a pana Libora Maňáska a zapisovatelkou paní Jiřinu Pitrmucovou.  

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná určuje návrhovou komisi ve složení Věra Machová a Radomír Šťásek, 

ověřovatele zápisu Jiřího Kocourka a Libora Maňáska a zapisovatelkou Jiřinu Pitrmucovou. 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Složení slibu členy zastupitelstva 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích požádal předsedající přítomné členy zastupitelstva o složení slibu. 

Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 

s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že členka zastupitelstva, Lidmila Hrubá, 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 Horní Branná a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  

 Následně předsedající jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).  Předsedající složil slib nejstaršímu členovi 

zastupitelstva. 

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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3. Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva 

a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Pan Tibor Hájek upozornil na chybějící bod týkající se 

rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) a navrhl 

rozšíření programu o tento bod. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Složení slibu zastupitele 

3) Schválení programu 

4) Volby starosty a místostarosty 

    a) určení počtu místostarostů 

                      b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

                           (§ 71 zákona o obcích) 

                      c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

                      d) volba starosty 

                      e) volba místostarosty 

      5)  Zřízení finančního a kontrolního výboru 

                       a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

                       b) volba předsedy finančního výboru 

                       c) volba předsedy kontrolního výboru 

     6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) 

 

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Zastupitelé se dále řídili programem schůze. 

 

4. Určení počtu místostarostů: 

Návrhy: Lidmila Hrubá navrhla počet 2 

Hlasování: pro: 3   proti: 8 zdrželi se : 0 

Protinávrh: Tibor Hájek navrhl počet 1 

Hlasování:  pro: 8  proti:3    zdrželi se : 0 

               

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 3, zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění: 

Tibor Hájek navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o 

obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Předsedající dále navrhl, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 

zákona o obcích.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně 

hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení 

žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.  

 

8. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 

Byly podány následující návrhy:  

Člen zastupitelstva Jiří Harcuba  navrhl zvolit do funkce starosty Luboše Zimmermanna.  

Paní Lidmila Hrubá navrhla zvolit do funkce starosty Věru Machovou. 

 

Hlasování:  Návrh:    Luboš Zimmermann                Protinávrh: Věra Machová 

                    Pro: 6   proti: 2    zdrželi se: 3               Pro: 3   proti: 8  zdrželi se: 0 

              

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná volí starostou obce Horní Branná Luboše Zimmermanna. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 2, zdrželi se 3 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
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9. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Členka zastupitelstva Lenka Šulanová navrhla zvolit do funkce místostarosty Tibora Hájka. 

Jako protinávrh navrhla paní Lidmila Hrubá zvolit paní Věru Machovou. 

 

Hlasování:  Návrh:      Tibor Hájek                       Protinávrh: Věra Machová 

                    Pro: 7  proti: 3   zdrželi se: 1              pro: 3   proti:  8   zdrželi se: 0 

                     

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná volí místostarostou obce Horní Branná Tibora Hájka. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 3, zdrželi se 1 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Předsedající zopakoval výsledek voleb starosty a místostarosty. 

 

10. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů: 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 

84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu 

se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 

odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 

zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru 

může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 

nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 

119 odst. 1 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude 

mít tři členy.   

Jiný návrh podán nebyl. 

   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

11. Volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly 

podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Lidmila Hrubá navrhla zvolit do funkce předsedy 

finančního výboru Věru Machovou, další člen zastupitelstva Tibor Hájek podal návrh na zvolení 

paní Lenky Šulanové. 

Hlasování:   Návrh: Věra Machová                         Protinávrh :  Lenka Šulanová 

                      Pro: 3    proti: 8     zdrželi se: 0         pro: 7   proti: 3   zdrželi se: 1 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná volí předsedkyní finančního výboru Lenku Šulanovou. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 3, zdrželi se 1 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

12. Volba předsedy kontrolního výboru: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly 

podány následující návrhy:  

Členka zastupitelstva Lidmila Hrubá navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Věru Machovou  

Členka zastupitelstva Iva Mašková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Harcubu. 

 

Hlasování:   Návrh:  Věra Machová                       Protinávrh: Jiří Harcuba 

                     Pro:  3    proti:  8  zdrželi se:  0        pro:  7   proti:  3   zdrželi se:  1 

                     

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Branná volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Harcubu. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 3, zdrželi se 1 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Předsedající konstatoval, že volba členů proběhne na příštím zasedání zastupitelstva obce.  

 

13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 

Předsedající navrhl, aby se o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva rozhodlo na 

příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva proběhne na příštím zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

Na závěr zasedání se o slovo přihlásila členka zastupitelstva, paní Věra Machová, která poděkovala voličům 

za hlasy a důvěru. Vyjádřila přesvědčení o tom, že zastupitelstvo bude pracovat ve prospěch obce. Zároveň 

navrhla, aby zastupitelstvo jednalo v předem určených termínech (návrhy rozdala jednotlivým členům) a 

vyzvala starostu obce, aby zasvětil „nováčky“ v řadách zastupitelů do chodu obce a seznámil nejen je 

s hlavními probíhajícími a plánovanými akcemi. 

Starosta obce také poděkoval občanům za účast ve volbách a vyjádřil víru v konstruktivní spolupráci nově 

zvolených zastupitelů. 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:31 hod. 
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Zápis byl vyhotoven dne 19.10.2022 

 

 

Zapisovatel: Jiřina Pitrmucová 

 

 

 

Ověřovatelé: Jiří Kocourek, Libor Maňásek    

 

 

 

 

 

 

 

Starosta: Luboš Zimmermann dne 19.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

4) Zpráva o průběhu voleb do Zastupitelstva obce Horní Branná. 

 

 


