
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Činěves, konaného dne 8.11.2010 
 
Přítomni: viz listina přítomných 
 
1. Zahájení – p. Sýkora 
2. Kontrola přítomnosti zastupitelů – všichni přítomni, zastupitelstvo je usnášeníschopné 
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
4. Určení ověřovatelů zápisu: p. Janouch, pí. Zajíčková – ZO souhlasí 
5. Určení zapisovatele: p. Součková – ZO souhlasí 
6. Seznámení s programem – schválen bez připomínek 
7. Volba starosty a místostarosty 
 návrh – veřejné hlasování – ZO souhlasí 
 návrh – neuvolněný starosta – pro 0, zdrželi se 4 
   uvolněný starosta – pro 5 
 funkce místostarosty – neuvolněný – ZO souhlasí 
 
 funkce starosty – návrh – pí. Sýkorová – pro 3 
          p. Keller – pro 6 
 ZO  zvolilo starostou obce p. Kellera Miroslava, nar. 3.1.1979  
 
 funkce místostarosty – návrh – pí. Zajíčková – pro 5 
        pí. Sýkorová – pro 2 
 ZO zvolilo místostarostou obce paní Zajíčkovou Miroslavu 
 
8. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru 
 
 finanční výbor – předseda – p. Sýkora  - pro 5 
     pí. Kršňáková – pro 3 
 ZO zvolilo předsedou finančního výboru p. Františka Sýkoru 
 
 zřízení kontrolního výboru – předseda – pí. Kršňáková – pro 5 
 ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru pí. Sršňákovou Miroslavu 
 
 zřízení kulturního výboru – předseda – pí. Sýkorová – pro 8 
 ZO zvolilo předsedou kulturního výboru pí. Sýkorovou Zdeňku 
 
 členové finančního výboru: 
 návrh – p. Bittman, p. Vorlíček – pro 5 
 

členové kontrolního výboru: 
návrh: p. Janouch, pí. Sýkorová – pro 0 
návrh: p. Janouch, p. Knytl Tomáš – pro 7 
 
členové kulturního výboru: 
návrh: pí. malá, pí. Šlechtová, pí. Rybářová – pro 9 
 

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
 návrh:  předsedové komisí 1.060,- 
  členové  750,- 
 ZO souhlasí  



10. Diskuze 
 p. Plaček – platy zaměstnanců, situace v obci, parkoviště u hřbitova 
 p. Souček –  více informovat o zasedáních 
   návrh – zřídit stavební výbor 
 p. Knytl – dotaz na priority zastupitelů 
 
11. Ukončení zasedání 
 
Zapsala: Součková 
    


