
ápls č. t
z ustavujícího jednání zastupitelstrra obe v Jankově, kten{ se konalo

8' |istopadu zotlod 19.oo hodin na oÚ
Na jednání zastupiblstva by|i pňtomni Jonák Miros|av sta|Gta obce, Zemanolá Marie zástupce
starcsty' Homo|ka Pave|, Jonák Libor, B|ažek Pave|, Hebký Jiří, Zeman Vojtěch.

Zastupite|é projednáva|i tenb pnogrami

1. Projdnání a schrrálení programu jednání.
2. Seznámenís výsldky komuná|ních rc|eb,lGeÍé prcběh|yve dnech 10. a 11. října 2014.
3. Převzďí osvHčení o ao|ení č|ena zashrpitetstva obce a složení s|ibu.
4. Volba návrhové a vo|ební komise a mandátové komise.
5. Volba starcďy' ástupoe sta]osty' volba pfudsedů a členů výborů finančního a kontrolního.
6. Projdnání finančních odměn členům zastupite|stva obce.
7. oprávnění ke schva|ování rczpočtovýc{t opatření starcbu oboe.
8. Jmenování inrrentarizační komise.
9. Zpráva volební a mandábvé kornise.
10. Plojev sta]osř' obce.
11. Diskuse.
12. Projednání návrhu na usnesení.
13. Závěrjednání.

ilqsbrší č|en zastupite|stva proved| zahájení ustawjícího jednání zastupitelstva obce ořivítal
všechny zrolené 1p9lupible konsbbval, že !e přítoňno vsÉctr 7 zastupiĚlů jednání je irsnášeni
schopnéa tob zaháji| v l7.3o hodin pňečtením bodů programu jednáni

1. Zastupitelé rrza|i na vědomí a schvá|i|i program jednání a jako zapisovate| byl ano|en pan
Ubor Jonák. Ověfuvateli ápisu by|i zvo|eni páni Hebký Jiří a Homollo Pave|.

2. Po oÉňení plorbko|u a výsledku komunálních vo|eb členů obecního zasňrpite|stva' kE]é
prcběútly ve dnech 10. a 11. řÍjna 2otd seznámil sta]o6:ta s výs|ed|ty vo|eb a přednes|
zprávu o ověření platnos:ti volby ě|enů obecního zastupiblfia' Zpráva poté byla
jednolasně schvátena.

3. Nově zvolení č|enové zashrpitelfia obce převza|i osrčdčení o ryolení a složili do rukou
pfudsedajícího s|ib pňedepsaným způsobenr.

4' Předsedající ustavujícího jednání navrh| složení návrhové a vo|ební kornisea mandátové
komlse. Vo|ební a návr|rová komise: Homolka Pave|, Matějka Jiří' l(ňž Pďr. Mandátová
komise: Zernan Petr, Norek Mitos|av. Návrt by| idnoh|asně schválen.

5. Vo|bu sta'oďy a ástupoe sta]osty řídi| dosavadní stalwta obce. Zastupite|strro schválilo
vo|bu ak|amací. Dofunkce starcsty byl navržen pan lonák Mitos|av, nanozen 21.7.1954.
Í|ávrh byl schvá|en všemi č|eny zastupite|stva' Do funkce mísbďarcsf,y by| navržen
pan ing. Heblcý Jiří a Homo|ka Pave!. Vo|ba by|a plovedena ak|amací a do Éto ftrnkce
by| aoEn pan ing. Hský Jiří. Po volbě sta]ostY a místoďarcďy proběh|a votba pfudsedů
a č|enů rybo]ů finančního a korrtrolního. Pňedsďou finančního výboru byt ao|en pan
Jonák Libor a č|enolé Norck Mircs|av a B|ažek Pave|, pfudsedou kontro|ního výboru byl
aolen Homo|ka Pave|, členy byli zvo|eni Zeman vojtěď a B|ažek PaveI.

6. Po volebním aktu by|y projednány a schvá|eny finanční odměny č|enúm zastupitelstva.
Odměny zretupite|ú obe jsou p|atné od ustavujícího jednání zastupite|ú obe to je od
8. 11. 2ot'4. Pfudsedové včech jmenovanýďr výborů se zřek|i finanční odměny za výkon
funkce.

7. Zasfuipitelstvo obce pověřuje starstu ke stanoraování rozpočbvých opatření na straně
výdajů do 50 000'- lG na straně příjmů nomezeně.

8' Inventarizační komise byla jmenována v tomto s|oĚení. Pfudsedou inventarizační komise
by| ao|en pan l(och František a č|enolé Plodrázka liří a Zqnan Petr.

9. Volební a mandátová komise konstatova|a,že průběh vo|eb proběhl v sou|adu s právním
řádem.

10. Po volbě sb|cty' ástupce starmty a ělenů výborů a inventarizační kmrise nově ano|ený
staÍostá obce pňeyzal ňzení jednání poděkoval 

''šem 
přítomným za projevenou důvěru.



11. Na jednání proběh|a krátká diskuse.
12. PHseda návňové komise přečet| návrh na usnegení. Návr|r usnesení bý schváIen 7 h|asry.
13. Nově ano|ený starcsb poděkova| vš€m přtomným za úěast a jednání ve 2l.30 hodin

ukončil.

UsNEsEnÍ rlzor+
z ustavujícího jednání zastupitelstva obae v Jankově, ktené se konato

8. listopadu 2At4

zash'pite|é Yza|i na vědomí
pn99Fm usůavujícího jďnání zastupib|sWa obce' volbu mandábvé, návrhové a volební komise,
průběh volby sta]osty a ástupce staÍo6ty' vo|by pňedsedů a č|enů finaněního, inventarizačníhío
a kontrolního výboru' projednání finančních odměn pro č|eny zasfupiEtstva. starcsta bude pobírat
odměnu ve výši 300o'.Kí místostarmta 1000..|G' pfudsďové rĚech jmenovaných výbořů se zňekli
pobírání finanění odměny' prcjev nově wo|eného starosty oboe, diskusi a ávěr jednání.

Zastupitelé schvalují
prygpm ustavujíďho jednání zas'tupiblsfua obce, volbu mandábvé, návrhové a votební komise,
průběh volby sta]osty a ásilrrpce sb]oďy' volby pHsedů a č|enů finaněního, inventarizačního
a kontrclního výboru' projednání finančních odměn pro ěteny zasfupitebtva. starcsůa bude pobÍrat
odm!1u ve Yýši 3000'.Kd místostarcstka 1000.-Kč' pňedsedové rčecn jerrovaných výborů sé zřekli
pobírání finanční odměny, prcjev nově zvoleného starcsty oboe, diskusi a ávěr jeoňání.

ukládá
ělenům zastrrpitelstva seznámitówate|e oboe se sdrvá|enými návrhy.

staÍcta obce: Jonák Miroslav ryř-
1/l 

/r{

Zapisovae|: Jonák Libor u/n4/ )

/
Ověřovab|é zápisul ing. Heb|rý liří' }|orrrolka Pave|.

Zástupce sůarosťy: ing. Hebký Jiří

V Jankotě dne 9. lifupadu Z;ot{


