Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Janová
konaného dne 9. listopadu 2010
Přítomni: Jan Machalec, Karla Vašťáková, Ing. Karel Eliáš, Taťána Hradová,
Aleš Olšák, Dalibor Bartík, Ing. Jaroslav Tomanec, Josef Pončík,
Michaela Petřeková, DiS
Hosté:
dle prezenční listiny
Přítomno bylo všech devět členů nově zvoleného zastupitelstva obce, které je tímto
usnášeníschopné.
1. Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájila nejstarší členka - p. Karla Vašťáková..
Přivítala přítomné členy OZ a hosty a přečetla program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Představení členů OZ a složení slibu
3. Schválení programu
4. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 Zákona o obcích) a zapisovatele
5. Schválení jednacího řádu a volba návrhové komise
6. Volba starosty a místostarosty
7. Volba předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru
8. Diskuse
9. Návrh na usnesení

2. Představení členů OZ a složení slibu
P. Vašťáková všem představila nově zvolené členy OZ a přečetla slib členů zastupitelstva
obce, kteří tento složili pronesením slova “slibuji“ a podpisem.
3. Schválení programu
Ing. Karel Eliáš upozornil, že nově zvolené zastupitelstvo obce je vázáno usneseními a
rozhodnutími předchozího zastupitelstva (do doby, než tato usnesení změní nebo zruší), tedy i
jednacím řádem zastupitelstva obce. Program byl schválen 8 hlasy, 1 byl proti.

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli byli byli ustanoveni Ing. Karel Eliáš a Josef Pončík, zapisovatelem p. Miroslava
Kotrlová – účetní obce.
5. Návrhová komise byla schválena členy ZO v počtu 9 hlasů pro v tomto složení:
1. Michaela Petřeková - předsedkyně návrhové komise
2. Taťána Hradová - členka návrhové komise
3. Ilona Tomancová - členka návrhové komise
6. Volba starosty a místostarosty obce
Jan Machalec byl zvolen všemi 9 hlasy. Na funkci místostarosty byly navrženy p. Karla
Vašťáková a na návrh Ing. Karla Eliáše Michaela Petřeková. Místostarostkou byla zvolena
veřejnou volbou p. Karla Vašťáková 5 hlasy pro a 4 hlasy proti. Zároveň členové ZO

odsouhlasili, že starosta obce bude pro výkon funkce uvolněn a místostarosta obce bude pro
výkon funkce neuvolněn.
7. Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
Členové OZ na návrh starosty obce p. Jana Machalce odsouhlasili veřejnou volbu předsedů
kontrolní a finanční komise.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Karel Eliáš 8 hlasy pro, 1 se zdržel.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena p. Taťána Hradová 8 hlasy, 1 proti.
8. Diskuse
Starosta obce poděkoval všem občanům obce Janová za projevenou důvěru ve volbách do
obecního zastupitelstva a otevřel diskusi.
Dále se přihlásila do diskuse p. Karla Vašťáková, poděkovala všem, kteří ji dali svůj hlas a
důvěru. Slíbila, že společně budeme pokračovat v tom, co bylo započato. Budování
kanalizace v obci, přípojka Hradišťek, změna územního plánu pro další výstavbu rodinných
domků, další investiční akce i akce týkajících se školství, kultury, sportu i správy obce. Vše
se bude odvíjet od toho, jak se nám bude dařit shánět finanční prostředky. Slíbila občanům,
že svou poctivou prací nechce ztratit jejich důvěru, aby je nezklamala. Poděkovala minulým
členům zastupitelstva za jejich práci.
9. Návrh na usnesení
Návrh na usnesení z ustavujícího zasedání OZ přečetla p. Michaela Petřeková.
Starosta obce ukončil ustavující zasedání OZ a poděkoval všem přítomným za účast.

V Janové dne 9. listopadu 2010

Zapsala: Miroslava Kotrlová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Karel Eliáš

Josef Pončík

