
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 11.11.2010 

 

Návrh usnesení č.1: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany určuje ověřovateli zápisu pana Musila Josefa  a Mgr.Milana 

Stryu a zapisovatelkou paní Moniku Fojtovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro .........8.....  Proti ........0........ Zdrželi se ......1.......... 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.2:  

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
3. Určení počtu místostarostů 

4. Určení způsobu volby neuvolněného starosty a  neuvolněného místostarosty 

5. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 

6. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty 

7. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

8. Volba předsedy finančního výboru 

9. Volba předsedy kontrolního výboru 

10. Volba členů finančního výboru 

11. Volba členů kontrolního výboru 

12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 

obcích)  

13. Diskuse 

 

Výsledek hlasování:   Pro ......9........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.3:  

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje, že v obci Jabloňany bude jeden neuvolněný 

místostarosta. 

 

Výsledek hlasování:   Pro ......9........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.4:  

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje veřejnou volbu neuvolněného starosty a 

neuvolněného místostarosty. 

Výsledek hlasování:   Pro ......9........  Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí starostou obce pana Pavla Hlaváčka. 

Výsledek hlasování:   Pro .......6.......  Proti ........0........ Zdrželi se ........3........ 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 



Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí místostarostou obce pana Miroslava Ocetka. 

Výsledek hlasování:   Pro ......8........  Proti .........0....... Zdrželi se ........1........ 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Výsledek hlasování:   Pro .......9.......  Proti .........0....... Zdrželi se .......0......... 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí předsedou finančního výboru pana Josefa Musila. 

Výsledek hlasování:   Pro ......8........  Proti .......0......... Zdrželi se .......1......... 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany  volí předsedkyní kontrolního výboru paní Kateřinu 

Kejíkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro ......1........  Proti .........0....... Zdrželi se ......8.......... 

 

Usnesení č. 9 nebylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany  volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Richtera. 

Výsledek hlasování:   Pro ......6........  Proti .........0....... Zdrželi se ......3.......... 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členkou finančního výboru paní Hanu Mrázkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro ......7........  Proti .......1......... Zdrželi se .......1......... 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členem  finančního výboru pana Jaroslava Fojta. 

Výsledek hlasování:   Pro ......6........  Proti .......0......... Zdrželi se .......3......... 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členkou kontrolního výboru paní Kateřinu Kejíkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro .......7.......  Proti ........0........ Zdrželi se .......2......... 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 



Návrh usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členkou kontrolního výboru paní Helenu Schmiedovou. 

Výsledek hlasování:   Pro .......2.......  Proti ........0........ Zdrželi se .......7......... 

 

Usnesení č. 14 nebylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 15: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členkou kontrolního výboru paní Veroniku Musilovou. 

Výsledek hlasování:   Pro .......6.......  Proti ........0........ Zdrželi se .......3......... 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 16: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce v n avržené výši.  

ode dne ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování:   Pro .......9.......  Proti ........0........ Zdrželi se .......0......... 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 17: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje, že na jednáních dobrovolných svazků obcí bude 

obec zastupovat starosta a místostarosta obce. 

Výsledek hlasování:   Pro .......9.......  Proti ........0........ Zdrželi se .......0......... 

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

V Jabloňanech dne 18.11.2010                                                ………………………………… 

                                                                                                          Hlaváček Pavel 

                                                                                                            starosta obce 

 

 


