
Zápis č. 7/2014 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 10.11.2014 

 
 

Zahájení:   18:00 hodin  
Ukončení:  19:20 hodin 
Ověřovatelé zápisu: P. Štěrbová, K. Matušovská 
Přítomni:  M. Janderová, P. Štěrbová, M. Janková, M. Obr, V. Čechal, B.Bulvová, 

Z. Bouška, K. Matušovská, D. Císař 
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. Různé 

a) Hospodaření obce k 31.10.2014 
 

 
 
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. Štěrbovou a K. Matušovskou  
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 (usn. č. 7/2014-6) 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
7. Volba starosty 

- na funkci starosty kandidoval Zdeněk Bouška 
- zastupitelstvo zvolilo starostou Zdeňka Boušku (usn. č. 7/2014-7) 

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 
 
8. Volba místostarosty 

- na funkci místostarosty kandidovali Marie Janderová a Daniel Císař 
- zastupitelstvo zvolilo místostarostou Marii Janderovou (usn. č. 7/2014-8) 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 
 
9. Volba předsedů výborů 

- zastupitelstvo zvolilo za předsedu finančního výboru Blanku Bulvovou (usn. č. 
7/2014-9a) a za předsedu kontrolního výboru Daniela Císaře a uložilo předsedům 
předložit složení výborů na příští zasedání zastupitelstva (usn. č. 7/2014-9b) 
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 (usn. č. 7/2014-10) 

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 

- navrženo bylo ponechat odměny ve stávající výši, tj. ve všech případech max. 75 % 
možné výše – stanovení odměn je dle metodického pokynu MV ČR, odboru dozoru a 
kontroly veřejné správy 

- zastupitelstvo schválilo výše odměn dle přílohy (usn. č. 7/2014-11) 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
12. Různé 
 
a) Hospodaření obce k 31.10.2014 

- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník 
k 31.10.2014 Fin 2-12M (výkaz obdrželi zastupitelé předem spolu s návrhem 
rozpočtových změn) 

- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.891 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
4.343 tis. Kč a na upravený rozpočet výdajů 3.792 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 
3.070 tis. Kč  

- saldo hospodaření je na upravený rozpočet 1.099 tis. Kč skutečnost 1.273 tis. Kč 
- zastupitelé byli starostou informování o nové službě na webových stránkách obce; od 

října je na adrese www.obecjavornik.cz tzv. rozklikávací rozpočet, který umožňuje 
zájemcům sledovat plnění rozpočtu obce až na jednotlivé položky 

http://www.obecjavornik.cz/


- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.10.2014 a schválilo 
rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy „Rozpočet obce Javorník 2014 vč. rozpočtových 
změn“ – zvýšení příjmů o 6,10 tis. Kč a zvýšení celkových výdajů o 8,04 tis. Kč         
(usn. č. 7/2014-12a) 
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
 
 
 
 
Zapsal: Zdeněk Bouška 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
   Pavla Štěrbová     Květa Matušovská 
 


