Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 9.11. 2014, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00
hodin dosavadním starostou obce Janem Machalcem („dále jako „předsedající“). Před
zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Předsedající schůze dále z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 9
členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. 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 Janová a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Danielu Mikulcovou a Dalibora Bartíka a
zapisovatelem Miroslavu Kotrlovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Danielu Mikulcovou a Dalibora Bartíka a
zapisovatelem Miroslavu Kotrlovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti O, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/1114 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu byl vznesen návrh na doplnění o bod „Dohoda o podmínkách archeologického
výzkumu“. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
III)Smlouva o poradenské činnosti na zajištění finančních prostředků na zajištění
výstavby vodovodu lokalita Hradištěk.
IV)Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1114 bylo schváleno.
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Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/1114 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že podle platného jednacího řádu probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce starosty Karla Eliáše. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí starostou Karla Eliáše
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 1 (Daniela Mikulcová), Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1114 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty Jana Machalce. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí místostarostou Jana Machalce
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/1114 bylo schváleno.
Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor,
neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít 5 členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
pětičlenné.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1114 bylo schváleno.
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Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Taťánu Hradovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí předsedou finančního výboru Taťánu Hradovou
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/1114 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Dalibora Bartíka. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí předsedou kontrolního výboru Dalibora Bartíka
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/1114 bylo schváleno.
Bod III - Smlouva o poradenské činnosti na zajištění finančních prostředků na zajištění
výstavby vodovodu lokalita Hradištěk.
Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou o poradenské činnosti s firmou INNOVA Int.
s.r.o.. Předmětem této smlouvy je poskytnutí poradenských služeb spočívajících především ve
zpracování a následného odevzdání žádosti o finanční podporu v rámci Ministerstva
zemědělství, oblast podpory Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací - „Janová – vodovod lokalita HRADIŠTĚK“. Starosta obce rovněž uvedl, že
poradenská firma byla oslovena z důvodu časové tísně, protože žádost musí být podána do
28.11.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová schvaluje uzavření smlouvy o poradenské činnosti s firmou INNOVA
Int. s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/1114 bylo schváleno.
Bod IV – Diskuse
V diskusi vystoupili tito občané:
p. Jaroslav Tomanec – poděkoval bývalému zastupitelstvu obce v čele s bývalým starostou p.
Janem Machalcem a popřál novým zastupitelům hodně sil a finančních prostředků do dalšího
období. V další části diskuse se zmínil o dalším rozvoji ZŠ v Janové a o iniciování výkupu
pozemků u Sportovní haly za účelem vybudování parku obce.
p. Zdena Chudějová – za turistický kroužek vyzvedla dobrou spolupráci s bývalým starostou p.
Janem Machalecem a bývalou místostarostkou p. Karlou Vašťákovou a vznesla dotaz na další
podporu tohoto kroužku novým zastupitelstvem obce. Na tento dotaz odpověděl Ing. Karel
Eliáš, že v této další dobré spolupráci bude nové zastupitelstvo obce pokračovat. Dále se
dotazovala, proč děti současných zastupitelů nenavštěvují místní základní školu a jak chtějí
zastupitelé školu podporovat, když sami nejdou příkladem. K otázce se vyjádřili 2 zastupitelé a
uvedli
své
důvody.
p. Koňařík vznesl dotaz ohledně zimní údržby v letošním roce, na který mu rovněž odpověděl
Ing. Karel Eliáš, že bude tato údržba řešena.
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p. Potočný – dotazoval se, zda se budou opravovat chodníky na Nábřežní ulici. Na tento dotaz
Ing. Karel Eliáš odpověděl, že prvotně se budou opravovat komunikace a to v rámci kanalizace
částečně firma MOBIKO plus a zbývající části z vlastních zdrojů. S opravou chodníků vzhledem
k finančním prostředků se počítá později.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2014
Zapisovatel: Kotrlová Miroslava

Ověřovatelé: Daniela Mikulcová ……………………….. dne ...........................................
Dalibor Bartík …………………………….. dne ...........................................
Starosta:

Ing. Karel Eliáš …………………………… dne ...........................................
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