
OBEC JANSKÁ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 11. 11. 2010.

Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno 
bylo v 19,10 hod. Jednání vedl dosavadní starosta obce Petr Kubišta, po volbě starosty vedl zasedání nově 
zvolený starosta obce Oldřich Kubec.

Přítomno:        7  členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni:        0 
Neomluveni:     0
Hosté:                1
Občané:            13

1. Zahájení
2. Složení slibu člena zastupitelstva
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Omluvení nepřítomných zastupitelů
6. Odměny zastupitelů obce
7. Schválení zápisu z minulého zasedání
8. Schválení programu
9. Volba starosty 
10. Volba místostarosty
11. Zřízení finančního a kontrolního výboru

• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů kontrolního výboru

12. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
13. Doplňující body: a) mikulášská nadílka a zábava – uvolnění finanční hotovosti
                                  b) rozpočtová změna č. 3  
14. Návrh usnesení
15. Diskuse
16. Závěr

I. Zahájení   
Před zahájením zasedaní bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce.
Pan starosta konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném zněni, konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasovaní. 
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Informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna na úřední desce obce od 3. 11. 2010 
do 11. 11. 2010
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

     Starosta přivítal členy zastupitelstva a občany obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce 
     je schopno se usnášet, neboť je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. 

II. Složení slibu člena zastupitelstva  
Pan starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu starosta 
upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnuti složit slib nebo složeni slibu s výhradou 
má za následek zánik mandátu .
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib ve znění: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zajmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky“. 
Poté jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 
a podpisem na připraveném archu, který je přílohou tohoto zápisu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

III.  Volba návrhové komise  
Pan starosta navrhl složení návrhové komise – předseda – K. Hunčovský, členové – F. Hanzel, M. 
Fořt.
Hlasování o zvolení návrhové komise:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení
Do návrhové komise byli zvoleni: předseda K. Hunčovský, členové F. Hanzel, M. Fořt.

IV. Volba ověřovatelů zápisu  
Ověřovateli  zápisu byli  navrženi:  J. Novák, F. Levý. Pan starosta nechal hlasovat o navržených 
ověřovatelích.
Hlasování o zvolení ověřovatelů zápisu:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení
Ověřovateli zápisu byli zvoleni J. Novák, F. Levý.

Pan starosta navrhl určit zapisovatelkou paní Lenku Braunovou.
Hlasování o zapisovatelce zápisu:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení
Zapisovatelkou byla určena paní Lenka Braunová.

V.  Omluvení nepřítomných zastupitelů  
       Všichni zastupitelé byli přítomni.
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VI.  Odměny zastupitelů obce  
Omluva zastupitelů nepřítomných na minulém zasedání byla uznána jako dostačující, náleží jim 
tedy odměna. 

VII. Schválení zápisu z     minulého zasedání  
Pan starosta se zeptal, zda všichni četli zápis ze 7. zasedání ze dne 1. 10. 2010 a zda má k němu 
někdo připomínky.
Hlasování  
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 7. zasedání ze dne 1. 10. 2010 bez připomínek.

VIII. Schválení programu  
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu byly vzneseny náměty na 
doplňující body: a) Uvolnění finanční hotovosti na Mikulášskou nadílku a zábavu, b) Rozpočtová 
změna č. 3. Pan starosta dal hlasovat o programu, doplněném o body: a) Uvolnění finanční 
hotovosti na Mikulášskou nadílku a zábavu, b) Rozpočtová změna č. 3. 
Hlasování  
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program včetně doplňujících bodů: a) Uvolnění finanční hotovosti na 
Mikulášskou nadílku a zábavu, b) Rozpočtová změna č. 3. 

IX.  Volba starosty  
Pan starosta konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volby starosty a místostarosty 
veřejně hlasováním a vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 
Žádné návrhy nebyly podány.
Pan starosta navrhl, aby žádný ze zastupitelů nevykonával funkci uvolněného zastupitele. Žádné 
jiné návrhy nebyly vzneseny a dal tedy hlasovat o návrhu, aby počet uvolněných zastupitelů byl 0.
Hlasování
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje počet uvolněných členů zastupitelstva 0.

Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byl podán jen jeden 
návrh – zvolit do funkce starosty pana Oldřicha Kubce.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu zvolit starostou pana Oldřicha Kubce.
Hlasování:
pro:                                         5                                   
proti:             0
zdržel se:                         2

Usnesení
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Janská Oldřicha Kubce.
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     Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání. Poděkoval panu Kubištovi za jeho    
     dosavadní práci ve funkci a přistoupil k dalšímu bodu programu. 

X. Volba místostarosty  
Pan  starosta  navrhl,  aby  byli  voleni  dva  místostarostové.  Následovala  diskuse  o  počtu 
místostarostů,  ale  jiný návrh nebyl  vznesen a pan starosta  dal  hlasovat o návrhu zvolit  dva 
místostarosty.
Hlasování
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení dvou místostarostů.

Pan starosta navrhl zvolit  do funkce 1. místostarosty pana Alexandra Straku a do funkce 2. 
místostarosty pana Karla Hunčovského. Jiný návrh nebyl podán a pan starosta dal hlasovat o 
návrhu zvolit do funkce 1. místostarosty Alexandra Straku. 
Hlasování
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
Zastupitelstvo obce volí 1.místostarostou Alexandra Straku.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu zvolit do funkce 2. místostarosty Karla Hunčovského. 
Hlasování
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
Zastupitelstvo obce volí 2.místostarostou Karla Hunčovského.

XI.  Zřízení finančního a kontrolního výboru  
Pan starosta informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, výbor musí mít  lichý 
počet členů a musí  mít  minimálně tři členy.  Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva, 
členy výboru mohou být i jiné osoby, al nesmí to být starosta, místostarosta ani osoba zajišťující 
účetní a rozpočtové práce. 

• Pan starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy.

      Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

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

• Pan starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na předsedu finančního výboru. Byl 
navržen pan Martin Fořt, jiný návrh nebyl vznesen.
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      Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
      Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Martina Fořta.

• Pan starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na členy finančního výboru. Byli 
navrženi  Simon Müller a Hana Burdová, jiný návrh nebyl vznesen.

      Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
      Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Simona Müllera a Hanu Burdovou.

• Pan starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na předsedu kontrolního výboru. Byl 
navržen pan Josef Novák, jiný návrh nebyl vznesen.

      Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
      Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Nováka.

• Pan starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na členy kontrolního výboru. Byli 
navrženi Tomáš Běhal a Květoslav Braun, jiný návrh nebyl vznesen.

      Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
      Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Tomáše Běhala a Květoslava Brauna.

XII.  Rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných členů zastupitelstva.  
Pan starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna 
ve stejné výši jako dosud, tzn. starostovi 11 740Kč hrubého, 1. místostarostovi ve výši 
10 120Kč hrubého, 2. místostarostovi  ve výši 10 120Kč hrubého a to ode dne zvolení do 
funkce.
Členům zastupitelstva obce bude poskytována měsíční odměnave výši 460Kč hrubého a to ode 
dne zvolení do funkce.

      Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytovat měsíční odměnu starostovi ve výši 11 740Kč hrubého, 
1. místostarostovi ve výši 10 120Kč hrubého, 2. místostarostovi  ve výši 10 120Kč hrubého a to 
ode dne zvolení do funkce.
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Členům zastupitelstva obce bude poskytována měsíční odměna ve výši 460Kč hrubého a to ode 
dne zvolení do funkce.

XIII. Doplňující body  

XIII a) Uvolnění finanční hotovosti na mikulášskou nadílku a zábavu
Pan starosta navrhl uvolnit částku 20 000Kč na Mikulášskou nadílku pro děti – besídka, balíčky, 
kolekce a na večerní mikulášskou zábavu.

      Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uvolnit  částku  20 000Kč  na  Mikulášskou  nadílku  pro  děti  – 
besídka, balíčky, kolekce a na večerní mikulášskou zábavu.

XIII b) Rozpočtová změna č. 3
Pan starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtové změny č.3

      Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se:                         0

Usnesení
     Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3, která je přílohou tohoto zápisu.

XIV. Návrh usnesení  
Pan Hunčovský přečetl uvedený návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Hlasování  
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo uvedený návrh usnesení.

XV. Diskuse  
Pan  Kubec  poděkoval  panu  Kubištovi  za  práci  starosty  v minulém  volebním  období,  zvláště 
vyzdvihl jeho pracovní nasazení  při povodních.
Pan Vlasák se zeptal na cestu k paní Šeborové. Bylo mu přislíbeno, že proběhne místní šetření, na 
základě kterého se rozhodne, jak při opravě cesty pokračovat.
Paní  Michaela  Nováková  se  zeptala  na  opravu  cesty  kolem  jejich  domu.  Oprava  této  místní 
komunikace bude realizována s opravou mostků, proběhlo výběrové řízení a byl zadán projekt na 
opravu mostků   v majetku obce, které byly poničeny povodní. 

XVI. Závěr  
Pan starosta poděkoval členům zastupitelstva obce a občanům za účast na jednání a jednání ukončil.
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USNESENÍ 

Zastupitelstvo obce Janská

z v o l i l o
1. Ověřovatele zápisu – F. Hanzel, P. Kos
2. Návrhovou komisi ve složení – předseda K. Hunčovský, členové P. Kos, A. Straka
3. Starostou obce Janská Oldřicha Kubce
4. 1.místostarostou obce Janská Alexandra Straku
5. 2.místostarostou obce Janská Karla Hunčovského
6. předsedou finančního výboru Martina Fořta
7. členy finančního výboru Simona Müllera a Hanu Burdovou
8. předsedou kontrolního výboru pana Josefa Nováka
9. členy kontrolního výboru Tomáše Běhala a Květoslava Brauna

s c h v a l u j e 
1. zápis ze 7. zasedání ze dne 1. 10. 2010 bez připomínek 
2. výše uvedený program včetně doplňujících bodů
3. zapisovatelku Lenku Braunovou
4. počet uvolněných členů zastupitelstva 0
5. zvolení dvou místostarostů obce Janská 
6. zřízení finančního výboru a kontrolního výbor, oba výbory budou tříčlenné
7. poskytovat měsíční odměnu starostovi ve výši 11 740Kč hrubého, 1. místostarostovi ve výši 

10 120Kč hrubého, 2. místostarostovi  ve výši 10 120Kč hrubého a to ode dne zvolení do 
funkce.

      Členům zastupitelstva obce bude poskytována měsíční odměna ve výši 460Kč hrubého a to 
      ode dne zvolení do funkce.
8. uvolnit částku 20 000Kč na Mikulášskou nadílku pro děti – besídka, balíčky, kolekce a na 

večerní mikulášskou zábavu.
9. schvaluje rozpočtovou změnu č. 3
10. návrh usnesení

Zápis byl vyhotoven dne 21. 11. 2010

Zapsala:  Lenka Braunová, podpis ………………………………………………….

Ověřovatelé  zápisu:      František Levý, podpis ……………………………………

                                         Josef Novák, podpis ……………………………………

Starosta obce Oldřich Kubec, podpis …………………………………………………..

1.Místostarosta obce Alexandr Straka, podpis  ……………………………………….

2.Místostarosta obce Karel Hunčovský, podpis  ……………………………………….
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