
 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Javorník č. 1/2018, konaného 

dne 1.11.  2018 v 18.00 hodin 

 

 

     Přítomni: Bartheldi Leoš, Nešpor Daniel, Klát Jiří, Němec Roman 

                   Němcová Věra, Severová Leona, Pechanec Pavel 

 

     Nepřítomni: 0 

 

Program zasedání:  

1. Zahájení 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 

3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

4. Schválení programu 

5. Volba starosty a místostarosty obce 

6. Zřízení finančního, kontrolního, ekologického, kulturního a majetkosprávního výboru, volba 
jejich předsedů a členů 

7. Odměny zastupitelstva obce 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

1. 

Dosavadní starosta obce Leoš Bartheldi – předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva obce Javorník 
v 18.08 hod. Při zahájení zasedání předal členům zastupitelstva obce osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů 
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

2. 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva obce ke složení slibu. 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 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. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil 
slib s výhradou. 

3. 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Věru Němcovou a Jiřího Kláta           
a zapisovatele Pavla Pechance. 

Návrh usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce volí ověřovatele zápisu, kterým je Věra Němcová a Jiří Klát. Zapisovatelem je 
Pavel Pechanec. 

 

Výsledek hlasování : Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:   0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 



4. 

Předsedající přednesl návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Javorník. O návrhu 
programu zasedání zastupitelstva obce bylo hlasováno. 

 

Návrh usnesení č. 2:  

Obecní zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva obce. 

Program zasedání:  

1. Zahájení 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 

3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

4. Schválení programu 

5. Volba starosty a místostarosty obce 

6. Zřízení finančního, kontrolního, ekologického, kulturního a majetkosprávního výboru, volba 
jejich předsedů a členů 

7. Odměny zastupitelstva obce 

8. Diskuse 

9. Závěr 

  

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.                  

5. 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, bude probíhat volba starosty a 
místostarosty veřejným hlasováním. 

 

Návrh usnesení č. 3:  

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

 

Zastupitel Leoš Bartheldi navrhuje na funkci starosty obce Daniela Nešpora.              

Návrh usnesení č. 4:  

Zastupitelstvo obce Javorník volí starostou obce Daniela Nešpora. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti:  0    Zdrželi se: Roman Němec  

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

Nově zvolený starosta obce Daniel Nešpor převzal řízení zasedání a stal se předsedajícím. 

Zastupitelka Leona Severová navrhuje na funkci místostarosty obce Pavla Pechance.              

Návrh usnesení č. 5:  

Zastupitelstvo obce Javorník volí místostarostou obce Pavla Pechance. 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti:   0   Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  

 

 

 



 

6. 

Předsedající dále navrhl, aby dle § 117 odst. 1,2 zákona o obcích byly zřízeny tyto tříčlenné výbory: 
finanční, kontrolní, kulturní, ekologický a majetkosprávní.  

Návrh usnesení č. 6:  

Zastupitelstvo obce Javorník zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto tříčlenné výbory: 
finanční, kontrolní, kulturní, ekologický a majetkosprávní. 

Výsledek hlasování: Pro:  7    Proti:   0   Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  

 
Předsedající navrhuje následující personální složení zřízených výborů: 
Návrh usnesení č. 7:  

Zastupitelstvo obce Javorník volí složení finančního výboru. 

Předseda výboru: Jiří Klát, členové Věra Němcová a Leoš Bartheldi 

Výsledek hlasování: Pro:  7    Proti:   0   Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  

Návrh usnesení č. 8:  

Zastupitelstvo obce Javorník volí složení kontrolního výboru. 

Předseda výboru: Roman Němec, členové Jiří Klát a Leona Severová 

Výsledek hlasování: Pro:  7    Proti:   0   Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  

Návrh usnesení č. 9:  

Zastupitelstvo obce Javorník volí složení kulturního výboru. 

Předseda výboru: Věra Němcová, členové Leona Severová a Jiří Klát 

Výsledek hlasování: Pro:  7    Proti:   0   Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  

Návrh usnesení č. 10:  

Zastupitelstvo obce Javorník volí složení ekologického výboru. 

Předseda výboru: Leoš Bartheldi, členové Daniel Nešpor a Pavel Pechanec 

Výsledek hlasování: Pro:  7    Proti:   0   Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  

Návrh usnesení č. 11:  

Zastupitelstvo obce Javorník volí složení majetkosprávního výboru. 

Předseda výboru: Leona Severová, členové Daniel Nešpor a Roman Němec 

Výsledek hlasování: Pro:  7    Proti:   0   Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  

7. 

Odměny zastupitelů obce 

Zastupitelstvo obce projednalo nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných celků. 

Návrh usnesení č. 12:  

Zastupitelstvo obce Javorník stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných celků svým 
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

Starosta  11.950,- Kč 

Místostarosta  10.640,- Kč 



Předseda výboru 2.190,- 

Člen výboru  1.000,- Kč 

Měsíční odměny podle tohoto nařízení vlády budou poskytnuty členům zastupitelstva od 1. listopadu 
2018. 

Výsledek hlasování: Pro:  7    Proti:   0   Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  

 

8. 

Diskuse 

 

Občan  obce I.F. vznesl dotaz na důvod zřizování výborů obce. Starosta obce Daniel Nešpor vysvětlil 
nutnost a funkci zřízených výborů. 

Další příspěvek do diskuse nebyl vznesen. 

9. 

Závěr 

 

 

Nový starosta obce poděkoval dosavadnímu starostovi a minulému zastupitelstvu za vykonanou 
práci. Oznámil, že další zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne  15. 11. 2018 od 18.00 hod. 
ve společenské místnosti obecního úřadu Javorník. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18.23 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 

4. Rozhodnutí č. 1/2018 

 

 

 

Zapsal: Pavel Pechanec       

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 1. listopadu 2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Věra Němcová                          Jiří Klát 

 

 

Starosta obce: Daniel Nešpor                                                     


