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Zápis z 1. schůze Zastupitelstva obce Bratřice  

(dále ZO) konané dne 19.11. 2018 ve 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. 
 

Přítomni:  Zeman Zdeněk, Roubal Pavel, Holada František, Rokos Karel Bratřice 3, Rokos Karel 
Bratřice 61, Lhota Miroslav, Hruška Jaroslav, Rokos Lubomír, Rokos Marek. 
Zasedání je přítomno 9 členů zastupitelstva. ZO je usnášeníschopné. 
Ověřovateli zápisu byli určeni Holada František a Rokos Karel Bratřice 61. 
Zasedání ZO zahájil a řídil starosta obce Zdeněk Zeman. 

 
Schválené body jednání: 

1.  Slib zastupitele obce. 

2. Projednání zprávy auditora o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2018. 

4. Projekty na rok 2019. 

5. Různé. 

Usnesení: 

01/01  Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva 
Lubomíra Rokose ke složení slibu. Před složením slibu předsedající ho upozornil, 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 předsedající přečetl 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 Bratřice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
a přítomný člen zastupitelstva Lubomíra Rokos složil slib pronesením slova „slibuji“ a 
podpisem na zde připraveném místě zápisu. Schváleno 9 hlasy z 9. 

Lubomír Rokos 

 

 

01/02  ZO bere na vědomí zprávu auditora o předběžné kontrole hospodaření obce za rok 2018 – bez 
výhrad. Schváleno 9 hlasy z 9. 

01/03  ZO bere na vědomí rozpočtové opatření čísl 3 schválené starostou obce. Schváleno 9 hlasy 9. 

01/04  ZO projednalo možné projekty na rok 2019: opravu kapličky na návsi, údržbu hřiště na návsi, 
opravu obecních silnic, vyčištění studánky na stražišti, projekt rozšíření ubytovny, údržbu 
vodovodu. Schváleno 9 hlasy z 9. 

01/05  ZO stanovuje, že rozpočtová opatření schvaluje starosta obce v plném rozsahu a že dispoziční 
oprávnění k bankovnímu účtu obce mají starosta obce, místostarosta obce a účetní obce. ZO 
schvaluje dohodu o provedení práce se zastupiteli obce: panem Karlem Rokosem, Bratřice 3, 
na odečty vody v rozsahu 38 hodin x 150 Kč a s panem Miroslavem Lhotou na dozor nad 
obecními lesy, 24 hodin x 150 Kč. Schváleno 9 hlasy z 9. 

 
Zapsal:  Pavel Roubal……..   Ověřili   Zdeněk Zeman,  
            Holada František  
            Rokos Karel Bratřice 61 


