
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 7. 7. 2011 

 
 

Usnesení č. 1:  

 

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

a ověřovatelé zápisu ze zasedání sl. Hana Mrázková a pan Josef Richter. 

Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 3: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o dílo „Oprava střechy UV 

Skalice“ mezi objednavatelem: Obcí Skalice nad Svitavou a Obcí Jabloňany a zhotovitelem: 

Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, která se týká opravy 

střechy na úpravně vody u obce Krhov. 

Zastupitelstvo obce předmět a podmínky Smlouvy o dílo projednalo a jednomyslně schválilo. 

 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce přednesl návrh Rozpočtového opatření č. 3/2011.  Rozpočtovým opatřením 

dojde k navýšení příjmů o 19.800,-- Kč a výdajů o částku 239.800,-- , přitom pro navýšení 

výdajů v částce 220.000,--Kč bude zapojeno financování z přebytku hospodaření minulých let 

na pokrytí opravy budovy obecního úřadu. 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 5: 

 

Na zasedání zastupitelstva dne 26.5.2001 zastupitelstvo obce schválilo záměr obce o prodeji 

pozemku p.č. 253/7 v k.ú. Jabloňany v ceně 20,-- Kč za 1 m
2
. Tento záměr byl zveřejněn na 

úřední desce OÚ Jabloňany. Na OÚ Jabloňany nebyly podány žádné připomínky ani jiné 

návrhy na odkup předmětné nemovitosti. Starosta přednesl návrh na prodej pozemku 

manželům Nejezovým, bytem Jabloňany 111, do společného jmění manželů v cene 20,--Kč za 

1m
2
. 

 



Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo prodej projednalo a odsouhlasilo přijetí záměru o proedji částí pozemků p.č. 

3/1 a p.č. 2/4 v k.ú. Jabloňany ceně 20,--Kč za 1m
2 

s tím, že záměr bude zveřejněn až po 

zaměření požadovaného stavu a rozdělení pozemků geometrickým plánem, který nechá na své 

náklady zhotovit žadatel o odkup pozemků.  

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Jabloňany a vymezují 

prostory pro volné pobíhání psů. 

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh obecně závazné vyhlášky projednalo a schválilo ji 

v předloženém znění. 

 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

V Jabloňanech dne 7. 7. 2011 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 


