
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 16.12.2010 

 

 

Usnesení č. 1:  

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován pan Ocetek Miroslav a 

ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Kejíková Kateřina a Mrázková Hana. 

Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 2: 
Starosta obce dal hlasovat o navrženém programu s tím, že až se na jednání dostaví pan farář 

Bc.Pavel Klouček, bude mu umožněno vystoupit přednostně k bodu č.18. Zastupitelstvo 

navržený program schválilo jednomyslně bez námitek. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 3: 

Účetní obce předložila aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2010-2012, který vyplynul 

ze skutečného rozpočtu roku 2010. Příjmy a výdaje roku 2010 byly ve výhledu aktualizovány 

dle skutečnosti. Zastupitelstvo rozpočtový výhled projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 4: 

Účetní obce předložila rozpočtový výhled na roky 2012-2014, v následující výši: 

- rok 2012 příjmy a výdaje ve výši 3750 tis. Kč 

- rok 2013 příjmy a výdaje ve výši 3950 tis. Kč 

- rok 2012 příjmy a výdaje ve výši 4150 tis. Kč 

Zastupitelstvo tento návrh projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 5: 

Pan farář Bc. Pavel Klouček popsal probíhající opravu varhan ve farním kostele v Doubravici 

nad Svitavou. Objasnil, na co jsou peníze od obcí využívány a kolik již která obec přispěla. 

Požádal obecní zastupitelstvo o neinvestiční příspěvek ve výši 50.000,-Kč. Zastupitelstvo 

poskytnutí příspěvku projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 2 

 

Usnesení č. 6: 

Účetní obce předložila rozpočtové provizorium na rok 2011. Toto rozpočtové provizorium 

bylo stanoveno z běžných výdajů roku 2010, kdy běžné výdaje na 1 měsíc činily přibližně 

částku 280.000,-Kč. Rozpočtové opatření je vypočteno na tři měsíce a je tedy stanoveno na 

částku 840.000,-. Zastupitelstvo obce schválí rozpočet obce na rok 2011 nejpozději do konce 

měsíce března 2011. Zastupitelstvo rozpočtové provizorium na rok 2011 projednalo a 

odsouhlasilo. 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 



 

Usnesení č. 7: 

Starosta obce předložil kalkulaci skutečných nákladů za odpad v roce 2010. Náklady na 

jednoho občana a rekreační objekt činily 427,50Kč. Starosta obce navrhl ponechat poplatek za 

odpad ve výši 450,-Kč. Proběhla diskuze o možném navýšení poplatku, poté dal starosta 

hlasovat o poplatku ve výši 450,-Kč na občana a rekreační objekt na rok 2011.  Tato výše 

poplatku byla odsouhlasena. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 8: 

Proběhla diskuze o výši poplatku za psi na rok 2011. Byla zmíněna i varianta, že by se mohl 

zvýšit poplatek za dalšího psa. Starosta dal poté hlasovat o výši poplatku za prvního a 

každého dalšího psa ve výši 150,-Kč na rok 2011. Tato výše poplatku byla odsouhlasena. 

 

Hlasování pro schválení: pro 8, proti 0, zdržel se 1 

 

Usnesení č. 9: 

Proběhla diskuze o výši poplatku a o kvalitě signálu z místního kabelového rozvodu a  

o možné rekonstrukci stávajícího zařízení či bezdrátovém připojení domácností. Tato 

problematika bude dále řešena. Starosta obce dal hlasovat o ponechání poplatku na rok 2011 

v současné výši 600,-Kč na domácnost. Tato výše poplatku byla odsouhlasena. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 10: 

Proběhla diskuze o ceně vodného z místní vodárny „V Luhu“, dále o stávajícím technickém 

zařízení vodárny a o pravidelné údržbě. Z této diskuze vyplynulo, že by bylo vhodné sehnat 

osobu, která by se pravidelně o chod vodárny starala. Starosta obce dal hlasovat o ceně 23,-Kč 

za 1m
3
. Tato cena byla odosuhlasena. 

 

Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 2 

 

Usnesení č. 11: 

Účetní obce předložila návrh obecní vyhlášky č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Změna vyhlášky vyplynula z konce platnosti zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

a mj. dojde od 1. 1. 2011 ke změně zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích. Byla 

zmíněna problematika osvobození od poplatku. Zastupitelstvo návrh vyhlášky projednalo  

a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 12: 

Účetní obce předložila návrh obecní vyhlášky č.2/2010 o místním poplatku ze psů. Změna 

obecní vyhlášky vyplynula z problematiky probrané v předchozím bodě. Zatupitelstvo 

projednalo možné navýšení poplatku za dalšího psa. Starosta dal hlasovat o navrženém znění 

vyhlášky a ponechání výše poplatku za dalšího psa v částce 150,-Kč. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 



 

Usnesení č. 13: 

Starosta obce předložil návrh na složení inventarizačních komisí následovně: 

- ústřední IK: Hlaváček Pavel, Ocetek Miroslav, Fojtová Monika 

- dílčí IK pro inventarizaci drobného majetku v budově a okolí OÚ: kontrolní výbor ve 

složení Richter Josef, Kejíková Kateřina, Musilová Veronika 

- dílčí IK pro inventarizaci drobného majetku v budově požární zbrojnice: finanční 

výbor ve složení Musil Josef, Fojt Jaroslav a Mrázková Hana 

Zastupitelstvo složení komisí projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 14: 

Starosta obce předložil žádost manželů Kejíkových na investiční příspěvek ve výši       

15.000,-Kč na výstavbu rodinného domu v obci Jabloňany na pozemku p. č.57/2 v  

k. ú.Jabloňany. Zastupitelstvo poskytnutí příspěvku projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 8, proti 0, zdržel se 1 

 

Usnesení č. 15: 

Starosta obce předložil návrh Veřejnoprávní smlouvy s Městem Boskovice na vykonávání 

agendy přestupkové komise na roky 2011-2014. Cena za tuto službu 2011 byla vyčíslena 

částkou 4.840,-Kč. Zastupitelstvo smlouvu projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 16: 

Starosta obce předložil návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků po realizaci stavby 

„Chodníky v obci Jabloňany“. Po skutečném zaměření stavby bylo zjištěno, že v některých 

místech chodník zasahuje do silničního tělesa a někde naopak silniční těleso zasahuje do 

pozemků obce Jabloňany. K majetkoprávnímu vyrovnání by došlo bezúplatným převodem 

pozemků mezi Obcí Jabloňany  a Jihomoravským krajem Brno, který je zřizovatelem 

organizace Správa a údržba silnic JMK. Starosta obce dal hlasovat o přijetí záměru na 

bezúplatný převod pozemků v k.ú. Jabloňany z majetku Jihomoravského kraje, Brno do 

majetku Obce Jabloňany: 

p. č.1132/44 o výměře 414m
2
 

p. č.1132/46 o výměře 173m
2
 

p. č.1132/47 o výměře 148m
2 

p. č.1132/49 o výměře 163m
2 

p. č.1132/50 o výměře 164m
2
, 

dále o přijetí záměru na bezúplatný převod pozemků z majteku Obce Jabloňany do majetku 

Jihomoravského kraje Brno: 

p. č.1132/45 o výměře 72m
2 

p. č.1132/48 o výměře 56m
2
. 

Zastupitelstvo záměr na bezúplatný převod pozemků projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



Usnesení č. 17: 

Účetní obce Fojtová Monika předložila rozpočtové opatření č.4/2010, kterým se navyšují 

příjmy obce o 249.100,-Kč, výdaje o 461.100,-Kč a rozdíl bude pokryt financováním 

z přebytků hospodaření minulých let ve výši 212.000,-Kč. Zastupitelstvo toto rozpočtové 

opatření projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 18: 

Starosta obce předložil projektovou dokumentaci na prodloužení chodníku od č.p.70 po 

č.p.130 a na dešťovou kanalizaci od č.p.8 po č.p.50. Na realizaci projektů by bylo možné 

získat dotace ze SZIF Brno. V případné žádosti by byl ještě zahrnut malotraktor na sekání 

trávy. Realizace staveb bude odvislá od získání dotace na tyto akce. Starosta obce dal hlasovat 

o tom, zda má podat na Stavební úřad v Boskovicích žádosti o stavební povolení na zmíněné 

projekty. Zastupitelstvo toto projednalo a odsouhlasilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 19: 

Starosta obce přednesl informaci o možnosti vyhlášení referenda v obci Jabloňany, které by se 

týkalo výstavby ČOV. Z důvodu nutného zadlužení obce, v případě realizace této akce, by 

chtěl dát prostor pro vyjádření všech občanů obce právě prostřednictvím referenda. Vyzvedl 

důležitost adekvátní informovanosti občanů obce tak, aby se mohli svobodně a na základě 

relevantních údajů rozhodnout o realizaci akce ČOV Skalice, Jabloňany.  

Zastupitelstvo návrh na konání referenda projednalo a odsouhlasilo s tím, že termín 

uskutečnění referenda bude dodatečně stanoven. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 20: 

Starosta podal návrh člena zastupitelstva pana Mgr. Milana Stryi na stanovení pevných 

termínů jednání obecního zastupitelstva. Po diskuzi a volbě možných termínů se 

zastupitelstvo domluvilo na termínu příštího jednání, které se uskuteční 13. 1. 2011 v 18.30h. 

Starosta dal o návrhu hlasovat a tento byl přijat. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

V Jabloňanech dne 3.1.2011 

 

 

                                                                                                  …………………………………. 

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 


