
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 26. 5. 2011 

 
Usnesení č. 1:  

 

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

ověřovatelé zápisu ze zasedání sl. Musilová Veronika a paní Kejíková Kateřina. 

Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 

 

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

 

Usnesení č. 3: 

 

Starosta obce přednesl závěrečný účet na rok 2010, který byl zveřejněný na fyzické i 

elektronické úřední desce v době od 20. 4. 2011 do 6. 5. 2011. Zastupitelstvo obce schválilo 

přednesený závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad. 

 

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

 

 

Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 2/2011. 

  

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce přednesl Nájemní smlouvu č. 1/2011 na druhotné využití vodní plochy ryníku 

v Luhu mezi Obcí Jabloňany a nájemcem panem Petrem Kovářem, bytem Jabloňany 85. 

Předloženou nájemní smlouvu zastupitelstvo obce schválilo s doplněním dvou bodů: nájemce 

umožní bruslení v zimních měsících na vodní ploše a čerpání vody pro potřeby požárního 

sboru. 

 

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

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo prodej projednalo a odsouhlasilo přijetí záměru o prodeji obecního pozemku 

p.č. 253/7 v k.ú. Jabloňany v ceně 20,-Kč za 1m
2
. 

 

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

 



Usnesení č. 7: 

 

Zastupistestvo obce předloženou darovací smlouvu na maškarní kostýmy Malé kopané 

Jabloňany v hodnotě 11.347,-- Kč projednalo a bez připomínek přijalo. 

 

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

 

   

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce přijalo návrh pana Horáka Jana k realizaci výměny stávajícího okna  

za dveře v požární zbrojnici obce firmou VPO Protivanov. 

 

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

 

 

 

V Jabloňanech dne 21. 7. 2011 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 


