
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 
ze zasedání konaného dne 13.1.2011 

 
Usnesení č. 1:  
Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován pan Ocetek Miroslav a 
ověřovatelé zápisu ze zasedání slečna Veronika Musilová a pan Josef Richter. 
Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 
 
Hlasování pro schválení: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
 
Usnesení č. 2: 
Starosta obce dal hlasovat o navrženém programu s tím, že až se na jednání dostaví ing. 
Daněk, pracovník VAS Boskovice, bude mu umožněno vystoupit přednostně k bodu č.9. 
Zastupitelstvo navržený program schválilo jednomyslně bez námitek. 
Hlasování pro schválení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce Jabloňany se rozhodlo odložit rozhodnutí ve věci vodovodní přípojky 
k novostavbě RD manželů Machačových na příští zasedání s tím, že bude současně 
rozhodnuto o začlenění akce do rozpočtu obce při jeho přípravě v případě realizace jednoho 
z navržených řešení. 
 
Hlasování pro schválení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 4: 
Starosta obce přednesl aktualizaci č. 7 směrnice o cestovních náhradách, která mění výši 
poskytovaných náhrad při služebních cestách. Zastupitelstvo aktualizaci projednalo a 
odsouhlasilo. 
 
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 5: 
Starosta obce přednesl žádost o doplnění povodňové komise obce Jabloňany, z níž odešli 
zastupitelé, kteří v tomto volebním období již nekandidovali. 
Podal návrh na doplnění v tomto složení: 

- Veronika Musilová – zdravotní péče 
- Josef Richter – služba regulace dopravy. 

Zastupitelstvo schválilo návrh bez připomínek. 
 
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 6: 
Starosta obce přednesl návrh na vyřazení informační tabule o historii obce, která byla 
umístěna ve středu obce jako součást cyklistické stezky vedoucí obcí a byla neopravitelně 
poničena, z majetkové evidence obce. 
Současně navrhl její nové zhotovení vzhledem ke skutečnosti, že přehledně informovala o 
zajímavostech obce. 
Zastupitelstvo návrh projednalo a schálilo. 
 



Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č.7: 
Starosta přednesl snížení platů neuvolněných zastupitelů, které vychází z NV č. 375/2010 Sb 
následovně: 
Starosta  snížení o 720,-Kč 
Místostarosta Kč, snížení o 635,-Kč 
Člen ZO – předseda výboru: snížení o 76,-Kč 
Člen ZO – člen výboru: snížení o 60,-Kč 
Člen ZO : snížení o 23,-Kč 
Zastupitelstvo snížení odměn neuvolněných členů zastupitelstva projednalo a odsouhlasilo. 
 
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 8: 
Starosta informoval, že dle minulého zasedání zastupitelstva oslovil Ing.Hubeného z firmy  
MALESSPOL Knínice z důvodu odkupu pozemku p.č. 79/12 o výměře 80m2, který zasahuje 
do části pozemku 79/1 , na kterém je fotbalové hřiště. Dohodli se na odkupu za cenu           
10,- Kč/m2 . Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo odkup pozemku v dojednané 
ceně. 
 
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 9: 
Starosta obce přednesl znění Dodatku č. 1/2010 ke Smlouvě o nájmu, správě a rozvoji 
vodovodu pro veřejnou potřebu ze dne 20.12.2007 mezi Obcí Jabloňany a firmou VAS 
Boskovice. Zastupitelstvo přednesený dodatek ke smlouvě projednalo a schválilo. 
 
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č. 10: 
Starosta obce navrhl po předchozím projednávání zastupitelstvem obce vyhlásit místní 
referendum v obci Jabloňany. Navrhl znění otázky k rozhodnutí v místním referendu takto: 
Souhlasím s vybudováním stavby „Skalice nad Svitavou,Jabloňany – kanalizace a čistírna 
odpadních vod“?. Návrh odůvodnil předchozím projednáváním této otázky zastupitelstvem 
obce a nejzávažnějším problémem, který činí vysoké zadlužení obce v případě realizace této 
akce. Odhady nákladů stanovil na cca 15.000,-Kč a jejich úhradu z běžných výdajů rozpočtu 
obce na rok 2011. Dále navrhl stanovit termín referenda na 19.února 2011.  Navrhl stanovit 
počet členů místní komise na 5, s následující výší odměn: předseda komise 1000,-Kč, ostatní 
členové 800,-Kč hrubého. 
Zastupitelstvo toto projednalo a odsouhlasilo v navrženém znění.  
 
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
V Jabloňanech dne 20.1.2011 
 
 
                                                                                                  …………………………………. 
                                                                                                               Hlaváček Pavel 
                                                                                                                 starosta obce 



 


