
1. Program: 

Zahájení 

Složení slibu nově zvoleného zastupitelstva 

Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 

Schválení jednacího řádu obce Jívoví 

Funkce starosty a místostarosty 

Způsob volby starosta a místostarosty 

Volba starosty obce 

Volba místostarosty obce 

Zřízení kontrolního a finančního výboru 

Volba předsedy finančního výboru a určení členů výboru 

Volba předsedy kontrolního výboru a určení členů výboru 

Zřízení výboru životního prostředí, kulturního výboru a výboru 

pro sport a mládež 

Volba předsedy životního prostředí a správce lesa 

Volba předsedy kulturního výboru 

Volba předsedy pro sport a mládež 

Volba zástupce pro Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko 

Stanovení odměn členům zastupitelstva 

Stanovení podpisového práva členům zastupitelstva 

Stanovení starosty, místostarosty a účetní OÚ k úpravě 

rozpočtového opatření 

2. Ustavující zasedání zahájila Horká Jana, která konstatovala, že 

zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Informace 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce 

OÚ a na elektronické úřední desce po dobu nejméně 7 dní. 

3. Předsedající  - Horká Jana v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích 

vyzvala přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu. 

Jednotliví členové zastupitelstva po přečtení slibu pronesením slova 

„slibuji“ stvrdili tento slib svým podpisem.   

4. Schválení navrženého programu: zastupitelstvo navržený 

program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. Volba ověřovatelů zápisu – určeni byli, Ing. Mach Ladislav, 

hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1, dále byl ověřovatelem zápisu 

určen Čech Dušan, hlasovalo 7, pro 6, zdržel se 1.                           



Volba zapisovatele prvního zasedání - byla určena Ambrožová 

Erika, hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1, dále následovala  

volba návrhové komise – navrženi - byli předseda Šroler Jindřich, 

hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1a členové návrhové komise, 

určen byl Čech Jiří, hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1 a 

Ambrožová Erika, hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se1. 

6. Schválení využitelnosti současného Jednacího řádu obce Jívoví. 

Zastupitelstvo Jednací řád schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. Dále následovala kontrola o osvědčení do zastupitelstva 

obce. 

7. Funkce starosty a místostarosty – návrh byl na vykonávání 

funkce  -neuvolněný. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8. Způsob volby starosty a místostarosty. Dle návrhové komise byl 

způsob volby starosty a místostarosty navržen jako veřejný. 

Hlasovalo 7, pro 7. proti 0, zdržel se 0. 

9. Volba starosty – starostou obce byl zvolen p. Holán Miloš. 

Hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

10. Volba místostarosty – místostarostkou byla zvolena p. Horká 

Jana. Hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

11. Zřízení kontrolního a finančního výboru. Zastupitelstvo 

zřízení výborů schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

12. Volba předsedy finančního  výboru a určení členů výboru. 

Na předsedu finančního výboru byl navržen Čech Jiří, zastupitelstvo 

schválilo. Hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1. Členové výboru - 

byli navrženi Ambrožová Erika, Čech Dušan. Zastupitelstvo 

schválilo, hlasovalo 7, pro 5, proti 0, zdržel se 2. 

13. Volba předsedy kontrolního výboru a určení členů výboru. 

Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Čech Dušan, 

zastupitelstvo schválilo. Hlasovalo 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1. Na 

členy výboru byli navrženi Šroler Jindřich a Ing. Mach Ladislav, 

zastupitelstvo schválilo. Hlasovalo 7, pro 5, proti 0, zdržel se 2. 

14. Zřízení výboru životního prostředí, kulturního výboru a 

výboru pro sport a mládež. Zastupitelstvo zřízení výboru 

schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

15. Volba předsedy životního prostředí a správce lesa. Navržen 

byl Šroler Jindřich, zastupitelstvo schválilo. Hlasovalo 7, pro 6, proti 

0, zdržel se 1. 



16. Volba předsedy kulturního výboru. Navržena byla 

Ambrožová Erika, zastupitelstvo schválilo. Hlasovalo 7, pro 6, proti 

0, zdržel se 1. 

17. Volba předsedy pro sport a mládež. Navržen byl Ing. Mach 

Ladislav, zastupitelstvo schválilo. Hlasovalo 7, pro 6, proti 0,          

zdržel se 1. 

18. Volba zástupce pro Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. 

Navrženi byli Holán Miloš a Horká Jana, zastupitelstvo schválilo. 

Hlasovalo 7, pro 5, proti 0, zdržel se 2. 

19. Stanovení odměn členům zastupitelstva. Bylo navrženo, že 

odměny členům zastupitelstva zůstanou ve stejné výši jako u 

předešlého zastupitelstva, dle přílohy č. 1 k nařízení vlády  

č. 37/2003 Sb., ze dne 5. ledna 2009. Zastupitelstvo dále navrhlo, že 

výše odměn se v průběhu mandátu nebude navyšovat. Zastupitelstvo 

schválilo od 4.11.2014 odměnu za funkci starosty ve výši 13 043,- Kč 

hrubé mzdy, odměnu za funkci místostarosty ve výši 11 421,- Kč 

hrubé mzdy a odměnu za předsedu výboru ve výši 1 340,- Kč hrubé 

mzdy. Hlasovalo 7, pro 7, proti0, zdržel se 0. 

20. Stanovení podpisového práva členům zastupitelstva. 

Navrženi byli starosta Holán Miloš, místostarostka Horká Jana a 

předseda finančního výboru Čech Jiří, zastupitelstvo schválilo. 

Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

21. Stanovení starosty, místostarosty a účetní OÚ k úpravě 

rozpočtového opatření, zastupitelstvo schválilo. Hlasovalo 7, pro 

7, proti 0, zdržel se 0. 

22. Diskuze – během schůze. 

23. Závěr: nově zvolený starosta poděkoval všem za účast a popřál 

všem nově zvoleným členům zastupitelstva hodně úspěchů v jejich 

činnosti. 

 

 

 

 

 

  



 


