
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 24.3.2011 

 

 

 

Usnesení č. 1:  

 

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

ověřovatelé zápisu ze zasedání pan Mgr.Milan Strya a pan Fojt Jaroslav. 

Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 

 

Hlasování pro schválení: pro 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo po krátké diskusi o navržených možnostech rekonstrukce TKR rozhodlo o 

přijetí třetí varianty, která předpokládá šíření signálu analogového i digitálního, což bude mít 

nejmenší dopady na současnou úroveň příjimačů jednotlivých účastníků. 

 

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

 

Usnesení č. 4 : 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Jabloňany na rok 2011 v navržené podobě jako 

přebytkový v členění na paragrafy rozpočové skladby. 

 

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 1/2011 v následující výši: příjmy 405.100,-Kč, výdaje 

52.200,-Kč a financování 352.900,-Kč(zapojení přijatého transferu do rezervy). 

  

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

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce přijímá záměr na pronájem pozemku p.č.79/6 v k.ú Jabloňany (rybník 

v Luhu) v ceně 1.000,-Kč na jeden rok. 

 

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

 

 



Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu zadních dveří v místní škole a jejich úhradu z fondu 

reprodukce majetku. 

 

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

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupistelstvo obce neschválilo žádosti o změnu územního plánu s tím, že pokud by 

v budoucnu o změně územního plánu rozhodovalo, budou projednány všechny žádosti  

s ohledem na umístění jednotlivých pozemků. 

 

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

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr opravy přístupového balkonu u budovy obecního úřadu 

s tím, že bude provedena poptávka na práce s touto opravou související.  

 

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

 

 

V Jabloňanech dne 11.4.2011 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 


