Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Javorek ze
dne 1.11. 2018 na obecním úřadě v 19:00 hodin.

Přítomni: Bc. Miroslav Škapa, Bc. Zdeňka Forchtsamová, Martina Jirčíková, Vladimír Hejtmánek,
Ing. Petr Žák, Ing. Vlastimil Kakač, Jitka Jílková, Ondřej Forchtsam Dis., doc.PhDr. Vladimír
Řehan
Zapisovatel: Martina Jirčíková
Ověřovatelé: Bc. Zdeňka Forchtsamová, Ing. Vlastimil Kakač
Hosté: Josef Škapa, Emil Žák, Martin Žák, Michael Jirčík
Zasedání zastupitelstva obce Javorek bylo zahájeno dosavadním starostou Miroslavem Škapou.
Starosta přivítal nové zastupitelstvo obce (ZO) a přítomné hosty a předal vedení ustavujícího
zasedání zastupitelstva panu doc. PhDr. Vladimíru Řehanovi (dále jen předsedající).
Před schválením programu složili členové zastupitelstva obce Javorek slib.
Předsedající navrhl určit.
Zapisovatelem: Martinu Jirčíkovou
Ověřovatele zápisu: Bc. Zdenu Forchtsamovou, Ing. Vlastimila Kakače.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek určuje zapisovatelku zápisu Martinu Jirčíkovou ověřovatele zápisu Bc.
Zdeňku Forchtsamovou a Ing. Vlastimila Kakače.
1. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

9:0:0

Schválení programu:
1. Volba starosty a místostarosty
a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4. Diskuse

Návrh usnesení:
Předsedající před schválením programu žádá přítomné o návrhy k doplnění jednacího programu.
Jelikož nikdo s přítomných žádné návrhy nepodal, dává hlasovat o schválení programu, tak jak byl
navržen.
2. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0
9:0:0
Usnesení č. 2 - schváleno
Předsedající před volbou starosty a místostarosty informuje přítomné zastupitele o možnosti
hlasování buď veřejnou, nebo tajnou volbou.
Návrh usnesení:
Předsedající dává návrh, aby zvolení starosty a místostarosty proběhlo tajnou volbou.
3. hlasování
ZO neschvaluje: 3:6:0
3:6:0
Usnesení č. 3 – nebylo schváleno
Návrh usnesení:
Předsedající dává návrh, aby zvolení starosty a místostarosty proběhlo veřejnou volbou.
4. hlasování
ZO schvaluje: 6:3:0
3:6:0
Usnesení č. 4 – bylo schváleno
Volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním.
ad1) Volba starosty a místostarosty
Proběhla diskuse o návrhu kandidáta na funkci starosty. Na funkci starosty byl navržen Miroslav
Škapa. Jiný kandidát nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí na funkci neuvolněného starosty obce Bc. Miroslava Škapu.
5. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:1
8:0:1
Usnesení č. 5 - schváleno
Na funkci místostarosty byl navržen Ondřej Forchtsam, a Zdeňka Forchtsamová. Oba se vyjádřili,
že by tuto funkci nepřijali. Dále byla oslovena Jitka Jílková, která se vyjádřila, že je pracovně
zaneprázdněná, dále byla navržena na funkci místostarosty Martina Jirčíková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí na funkci neuvolněné místostarostky obce Martinu Jirčíkovou.
6. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:1
8:0:1
Usnesení č. 6 - schváleno
ad2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek zřizuje Finanční výbor a Kontrolní výbor. Oba výbory budou pracovat
ve tříčlenném složení.
7. hlasování
ZO schvaluje: 9:0:0
9:0:0
Usnesení č. 7 - schváleno

Na předsedu Finančního výboru navržena Bc. Zdeňka Forchtsamová a členy finančního výboru
Ondřej Forchtsam, Dis a Jitka Jílková.
Na předsedu Kontrolního výboru navržen Ing. Petr Žák a členy kontrolního výboru doc.PhDr.
Vladimír Řehan a Ing. Vlastimil Kakač.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek volí předsedou finančního výboru Bc. Zdeňku Forchtsamovou a členy
finančního výboru Ondřeje Forchtsama Dis a Jitku Jílkovou.
Zastupitelstvo obce Javorek volí předsedou kontrolního výboru Ing. Petra Žáka a členy kontrolního
výboru doc.PhDr. Vladimír Řehan a Ing Vlastimila Kakače.
8. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:1
8:0:1
Usnesení č. 8 - schváleno
Ad3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, poskytována měsíční odměna v nejnižší
stanovené výši:
starosta obce 10 950 ,-Kč
místostarosta obce 5 475,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Javorek v souladu se zákonem o obcích stanoví odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce Javorek ve výše jmenovaných funkcích a částkách měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
9. hlasování
ZO schvaluje: 8:0:1
8:0:1
Usnesení č. 9 - schváleno
Starosta informuje o možnosti odměny pro členy zastupitelstva ve výši 220,-Kč – 500,- Kč měsíčně.
Po krátké rozpravě se všichni zastupitelé shodli, že budou zastávat funkci zastupitele obce bez
nároku na odměnu, tak jako předcházející zastupitelstvo.
Návrh usnesení:
Členové zastupitelstva obce Javorek vzdávají odměny za výkon funkce.
10. hlasování
ZO schvaluje: 7:0:2
7:0:2
Usnesení č. 10 - schváleno
Ad4) Diskuse
Starosta obce informoval, že se nové zastupitelstvo sejde v nejbližší době k projednání nezbytností
týkající se chodu obce. V této souvislosti vyzval přítomné k podání návrhů a podnětů k svému cíli
pro rozkvět obce.
Ověřovatelé: Bc. Zdeňka Forchtsamová, Ing. Vlastimil Kakač
Bc. Miroslav Škapa
starosta obce Javorek
zápis vyhotoven dne: 2.11.2018

