ápls č.t
jednánízastupitelstrraobe v Jankově,kten{se konalo
z ustavujícího
8' |istopaduzotlod 19.oohodinna oÚ
Na jednánízastupiblstva by|i pňtomni Jonák Miros|avsta|Gta obce, Zemanolá Marie zástupce
starcsty' Homo|kaPave|,Jonák Libor, B|ažekPave|,HebkýJiří, ZemanVojtěch.
Zastupite|éprojednáva|itenb pnogrami
1. Projdnání a schrráleníprogramujednání.
2. Seznámenísvýsldky komuná|níchrc|eb,lGeÍéprcběh|yve dnech 10. a 11. října2014.
3. Převzďí osvHčenío ao|ení č|enazashrpitetstvaobce a složenís|ibu.
4. Volba návrhovéa vo|ebníkomise a mandátovékomise.
5. Volba starcďy' ástupoe sta]osty' volba pfudsedůa členůvýborůfinančního
a kontrolního.
6. Projdnání finančních
odměn členůmzastupite|stvaobce.
7. oprávnění ke schva|ovánírczpočtovýc{topatření starcbu oboe.
8. Jmenováníinrrentarizační
komise.
9. Zpráva volebnía mandábvé kornise.
10. Plojev sta]osř' obce.
11.Diskuse.
12. Projednánínávrhu na usnesení.
13.Závěrjednání.
ilqsbrší č|enzastupite|stvaproved|zahájeníustawjícíhojednánízastupitelstvaobce ořivítal
všechnyzrolené1p9lupible konsbbval, že!e přítoňno vsÉctr7 zastupiĚlůjednáníje irsnášeni
schopnéatob zaháji| v l7.3o hodin pňečtením
bodůprogramujednáni
1. Zastupitelérrza|ina vědomía schvá|i|iprogramjednánía jako zapisovate|byl ano|enpan
Ubor Jonák. Ověfuvateli ápisu by|izvo|enipáni HebkýJiří a Homollo Pave|.
2. Po oÉňeníplorbko|ua výsledku komunálníchvo|ebčlenůobecníhozasňrpite|stva'kE]é
prcběútly
ve dnech 10. a 11. řÍjna2otd seznámil sta]o6:tas výs|ed|tyvo|eba přednes|
zprávu o ověření platnos:tivolby ě|enůobecníhozastupiblfia' Zpráva potébyla
jednolasně schvátena.
3. Nově zvoleníč|enové
zashrpitelfia obce převza|iosrčdčení
o ryolení a složilido rukou
pfudsedajícíhos|ib pňedepsanýmzpůsobenr.
jednánínavrh|složenínávrhovéa vo|ebníkornisea mandátové
4' Předsedajícíustavujícího
komlse. Vo|ebnía návr|rová komise: Homolka Pave|, Matějka Jiří' l(ňžPďr. Mandátová
komise: Zernan Petr, Norek Mitos|av. Návrt by|idnoh|asně schválen.
5. Vo|busta'oďy a ástupoe sta]osty řídi|dosavadnístalwta obce. Zastupite|strroschválilo
vo|buak|amací.Dofunkce starcsty byl navrženpan lonák Mitos|av,nanozen21.7.1954.
Í|ávrhbyl schvá|en všemič|enyzastupite|stva' Do funkce mísbďarcsf,y by| navržen
pan ing. HeblcýJiří a Homo|kaPave!.Vo|baby|aplovedena ak|amacía do Éto ftrnkce
by|aoEn pan ing. Hský Jiří. Po volbě sta]ostYa místoďarcďy proběh|avotba pfudsedů
a č|enů
a korrtrolního.Pňedsďou finančního
výboru byt ao|en pan
rybo]ůfinančního
Jonák Libor a č|enoléNorck Mircs|ava B|ažekPave|, pfudsedoukontro|níhovýboru byl
aolen Homo|kaPave|,členybyli zvo|eniZemanvojtěď a B|ažekPaveI.
6. Po volebnímaktu by|yprojednánya schvá|enyfinančníodměny č|enúm
zastupitelstva.
Odměny zretupite|úobe jsou p|atnéod ustavujícíhojednání zastupite|úobe to je od
8. 11. 2ot'4. Pfudsedovévčechjmenovanýďr výborůse zřek|i finančníodměny za výkon
funkce.
7. Zasfuipitelstvoobce pověřuje starstu ke stanoraovánírozpočbvých opatření na straně
výdajůdo 50 000'- lG na straně příjmůnomezeně.
8' Inventarizační
komise byla jmenována v tomto s|oĚení.Pfudsedouinventarizační
komise
by| ao|en pan l(och Františeka č|enoléPlodrázka liří a Zqnan Petr.
9. Volebnía mandátová komise konstatova|a,žeprůběhvo|ebproběhl v sou|adus právním
řádem.
10. Po volbě sb|cty' ástupce starmty a ělenůvýborůa inventarizační
kmrise nově ano|ený
staÍostá obce pňeyzalňzeníjednání poděkoval
přítomnýmza projevenou důvěru.
''šem

11. Na jednáníproběh|akrátká diskuse.
12. PHseda návňové komise přečet|návrh na usnegení.Návr|r usneseníbý schváIen 7 h|asry.
13. Nově ano|enýstarcsb poděkova|vš€m přtomným za úěasta jednáníve 2l.30 hodin
ukončil.

UsNEsEnÍ
rlzor+

jednánízastupitelstvaobaev Jankově,ktenése konato
z ustavujícího
8. listopadu 2At4

zash'pite|éYza|i na vědomí
jďnání zastupib|sWa obce' volbu mandábvé, návrhovéa volebníkomise,
pn99Fm usůavujícího
průběhvolby sta]osty a ástupce staÍo6ty'vo|bypňedsedů
a č|enů
finaněního,inventarizačníhío
a kontrolníhovýboru' projednánífinančníchodměn pro č|enyzasfupiEtstva. starcsta bude pobírat
odměnu ve výši300o'.Kí místostarmta 1000..|G' pfudsďové rĚech jmenovaných výbořůse zňekli
pobíránífinaněníodměny' prcjev nově wo|enéhostarosty oboe,diskusi a ávěr jednání.
Zastupiteléschvalují
prygpm ustavujíďhojednánízas'tupiblsfuaobce, volbu mandábvé, návrhovéa votebníkomise,
průběhvolby sta]osty a ásilrrpce sb]oďy' volby pHsedů a č|enů
finaněního,inventarizačního
a kontrclníhovýboru' projednánífinančníchodměn pro ěteny zasfupitebtva. starcsůabude pobÍrat
odm!1u ve Yýši3000'.Kd místostarcstka 1000.-Kč'pňedsedovérčecnjerrovanýchvýborůsézřekli
pobíránífinančníodměny, prcjev nově zvolenéhostarcsty oboe,diskusi a ávěr jeoňání.
ukládá
ělenůmzastrrpitelstvaseznámitówate|e oboe se sdrvá|enýminávrhy.

staÍctaobce:JonákMiroslav ryř/r{
1/l

Zapisovae|:
JonákLibor u/n4/
/

)

Ověřovab|é zápisul ing. Heb|rýliří' }|orrrolkaPave|.

V Jankotě dne 9. lifupadu Z;ot{

Zástupcesůarosťy:
ing. HebkýJiří

