
Zápis č. 8/2006  
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 8.11.2010 

 

Zahájení:   18:00 hodin  

Ukončení:  19:05 hodin 

Ověřovatelé zápisu:  Odstrčilová, Bulvová 

Přítomni:  Janderová, Čechal, Bednář, Odstrčilová, Janková, Obr, Havlíček, Bulvová, 

Bouška 

Omluveni: - 

 

 

 

Program:  

 

1. Určení zapisovatele 

2. Kontrola osvědčení o zvolení zastupitelů 

3. Slib členů zastupitelstva podle zákona o obcích 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

5. Schválení ověřovatelů zápisu 

6. Schválení způsobu volby starosty a místostarosty 

7. Volba starosty 

8. Volba místostarosty 

9. Volba předsedů výborů 

10. Jednací řád zastupitelstva 

11. Odměňování členů zastupitelstva a předsedů výborů a komisí 

12. Předsedové komisí 

13. Úřední hodiny OÚ 

14. Pořízení územního plánu 

 

 

1. Určení zapisovatele 
- řídící ustavujícího zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou 

 

2. Kontrola osvědčení o zvolení zastupitelů 

- zapisovatelka volební komise voleb do zastupitelstva obce Dana Čechalová provedla kontrolu 

osvědčení o zvolení do zastupitelstva a předala ho všem zastupitelům 

 

3. Slib členů zastupitelstva podle zákona o obcích 

- podle § 69, odst. 2 zákona o obcích složili všichni zvolení zastupitelé slib předepsaného znění, 

který stvrdili svým podpisem na společný arch, jenž je nedílnou součástí zápisu z ustavujícího 

zasedání 

 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

- zastupitelstvo schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

5. Schválení ověřovatelů zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu P. Odstrčilovou a B. Bulvovou  

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

6. Schválení způsobu volby starosty a místostarosty 

- zastupitelstvo rozhodlo, že volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejným hlasováním  

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 



7. Volba starosty 

- na funkci starosty kandidoval Zdeněk Bouška 

- zastupitelstvo zvolilo starostou Zdeňka Boušku 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 

8. Volba místostarosty 

- na funkci místostarosty kandidovala Marie Janderová 

- zastupitelstvo zvolilo místostarostou Marii Janderovou  

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 

9. Volba předsedů výborů 

- zastupitelstvo zvolilo za předsedu finančního výboru Blanku Bulvovou a za předsedu 

kontrolního výboru Marii Jankovou 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 

10. Jednací řád Zastupitelstva obce Javorník 

- zastupitelé obdrželi písemně návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce Javorník 

- zastupitelstvo schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Javorník 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 

11. Odměňování členů zastupitelstva a předsedů výborů a komisí 

- v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb. (Nařízení) o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev projednalo zastupitelstvo výše odměn 

- zastupitelstvo po diskusi schválilo výše odměn dle přílohy 

- dle metodického pokynu MV ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, č.j. MV-62465-

4/ODK-2010 z 20.7.2010 budou odměny členů zastupitelstva a předsedů výborů kromě 

starosty, místostarostky a předsedů komisí vypláceny od 8.11.2010 (tzn., že za listopad obdrží 

poměrnou část) 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 

12. Předsedové komisí 

- zastupitelstvo souhlasilo s tím, že i nadále budou ve funkcích předsedů komisí Daniel Císař 

(pro mládež a životní prostředí), Jarmila Boušková (sociální a společenské věci) a Vladimír 

Čechal (místní hospodářství) 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 

13. Úřední hodiny OÚ 

- starosta informoval zastupitele o rozšíření úředních hodin OÚ; kromě středy od 16.00 do 

18.00 hodin bude na OÚ každé pracovní pondělí v době od 16.00 do 17.00 hodin přítomna na 

OÚ místostarostka 

- v té době bude možné řešit především věci týkající se evidence obyvatel, využití Czech 

Pointu, zaplacení poplatků, příp. další potřeby občanů 

 

 

14. Pořízení územního plánu 

- starosta seznámil zastupitele s povinností obce dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), pořídit nový územní plán 

- protože je šance získat na jeho pořízení dotaci, musí zastupitelstvo nejdříve rozhodnout o jeho 

pořízení 



- zastupitelstvo schválilo:  

a) pořízení Územního plánu obce Javorník podle § 44 stavebního zákona 

b) v souladu s ustanovením § 6 odst. 5, písm. b) stavebního zákona podání žádosti o 

pořízení ÚP obce Javorník obecnímu úřadu s rozšířenou působností, tj. Městskému úřadu 

Svitavy, odbor výstavby 

c) v souladu s § 6 odst. 5, písm. f)  starostu Zdeňka Boušku jako zastupitele pověřeného 

spoluprací s pořizovatelem při zpracování Územního plánu obce Javorník 

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

 

 

Zapsal: Zdeněk Bouška 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

   Pavla Odstrčilová     Blanka Bulvová 

 


