
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany  

ze zasedání konaného dne 24.2.2011 

 
Usnesení č. 1:  

 

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

ověřovatelé zápisu ze zasedání pan Musil Josef a pan Fojt Jaroslav. 

Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 

 

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

 

Usnesení č. 2: 

 

Starosta obce dal hlasovat o navrženém programu. Zastupitelstvo navržený program schválilo 

jednomyslně bez námitek. 

 

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

 

Usnesení č. 3: 

 

Starosta obce předložil návrh na vyhlášení místní kaple zastvěcené Sv. Cyrilu a Metodějovi  

za místní kulturní památku. Zastupitelstvo návrh projednalo a odsouhlasilo. 

 

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

 

Usnesení č. 4: 

 

Po doplnění předneseného návrhu a uzavření diskuse zastupitestvo obce Jabloňany 

odsouhlasilo návrh rozpočtu Obce Jabloňany na rok 2011, který bude vyvěšen na úřední 

desce. Schvalování rozpočtu na rok 2011 proběhne na příštím zasedání (3/2011). 

 

Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 1 

 

Usnesení č. 5: 

 

Místostarosta obce přednesl Zprávu z inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 

2010 Obce Jabloňany a požádal zastupitelstvo o její odsouhlasení. 

Zastupitelstvo schválilo návrh bez připomínek. 

 

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

 

Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce přednesl návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu na pozemcích p.č.79/1,1133/1,84/93,1132/1,84/52 v k.ú. Jabloňany pro 

stavbu distribuční soustavy s názvem „Jabloňany – TS v Luhu“ 

Zastupitelstvo návrh projednalo a schálilo. 

 

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



Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce přednesl návrh na vystoupení obce Jabloňany ze Svazku obcí Skalice, 

Jabloňany. 

Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí a pověřilo starostu obce k jednání o vystoupení ze 

Svazku obcí Skalice, Jabloňany na jednání představenstva Svazku obcí Skalice, Jabloňany, 

které proběhne dne 2. 3. 2011.  

 

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

 

 

Usnesení č. 8: 

 

Starosta obce přednesl žádost Obce Obora o příspěvek ve výši 10.000,-- Kč na koncert 

seskupení Eva a Vašek, které proběhne dne 25. 6. 2011 v obci Obora s tím, že občané 

Jabloňan budou mít vstup zdarma. 

Zastupitelstvo obce vzalo návrh na vědomí o uvedenou částku ve výši 10.000,-- Kč 

odsouhlasilo uvolnit ve prospěch výše uvedené akce. 

 

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

 

 

V Jabloňanech 10.3.2011 

 

 

 

 

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

                                                                                   Hlaváček Pavel 

                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


