
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 29. 9. 2011 

 
 

Usnesení č. 1:  

 

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

a ověřovatelé zápisu ze zasedání sl. Veronika Musilová a pan Jaroslav Fojt. 

Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Starosta obce Jabloňany podal návrh na rozšíření programu jednání zastupitelstva obce o další 

dva body takto: 

 

Bod č. 10. Diskuse, různé posunout na číslo 12,  

 

-  jako bod 10 zařadit Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON Distribuce a.s., 

- jako bod 11 Směnnu pozemků mezi Obcí Jabloňany a panem Jiřím Fadrným. 

 

Usnesení č. 2: 

 

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

jednomyslně bez námitek. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 3: 

 

Starosta obce předložil Návrh zadání na změnu závazné části Územního plánu Jabloňany  a to 

na pozemcích p.č. 1010/1 a 79/4. Objasnil polohu a důvody změny jednotlivých parcel, které 

budou předloženy Odboru výstavby a územního plánování  Městského úřadu Boskovice. 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany rozhodlo pořídit v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů změnu č. 1 

územního plánu Jabloňany. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce předložil návrh na určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

– MěÚ Boskovice, odbor výstavby a ÚP – v rámci změny č. 1 územního plánu Jabloňany. 

Jako zastupitele navrhl Miroslava Ocetka. 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany se rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 

odst. 4 a § 53 odst. 1 zákona č. 183/6006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, určit pro spolupráci s pořizovatelem na změně 

č. 1 územního plánu Jabloňany zastupitele obce Jabloňany pana Miroslava Ocetka. 

 



Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce předložil návrh na funkci pořizovatele změny č. 1 územního plánu Jabloňany 

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Boskovice. 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany schválilo Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Boskovice do 

funkce pořizovatele změny č. 1 územního plánu obce Jabloňany ve smyslu ustanovení §6 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpoře na věcné 

prostředky na základě Dotačního programu poskytovatele na požární techniku a věcné 

prostředky  k řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve výši 

25.000,-- Kč.  

 

Zastupitelstvo obce Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

jednomyslně schválilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce předložil Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o předání dat o technické infrastruktuře 

pro Územně analytické podklady a o jejich dalším předávání s Vodárenskou akciovou 

společností, a.s.. 

 

Zastupitelstvo obce výše uvedený Dodatek č. 1/2011 jednomyslně přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Bod programu č. 4: 

 

Starosta obce připomenul záměr obce na prodej částí pozemků p. č. 2/4 o výměře 114 m
2
       

a p. č. 3/1 o výměře 113 m
2
 v ceně 20,-- Kč za 1m

2
, který přijalo na svém zasedání 

zastupitelstvo obce dne 7. 7. 2011. 

Konstatoval, že o odkoupení pozemků požádali tito zájemci: 

1. Pan František Brantner, bytem Jabloňany č. 41 

2. Paní Marie Štarhová, bytem Jabloňany č. 115, pan Jan Boček, bytem Jabloňany 10 a 

paní Karla Bočková, bytem Jiráskova 38, Brno, jako majitelé domu Jabloňany 33, za 

nímž se předmětné pozemky nacházejí. 

Proto seznámil zastupitelstvo s tím, že je nutné nejdříve vybrat formu rozhodnutí o určení 

kupujícího, kde se může zastupitelstvo rozhodnou mezi výběrem kupujícího obálkovou 

metodou nebo přímým hlasováním o jednotlivých zájemcích. 



 

Usnesení č. 8: 

 

Starosta obce předložil návrh na určení kupujícího předmětných pozemků obálkovou 

metodou. 

 

Zastupitelstvo obce obálkovou metodu nepřijalo a rozhodlo tak o tom, že bude hlasovat přímo 

o jednotlivých zájemcích. 

 

Hlasování pro schválení: pro 2, proti 6, zdržel se 1 

 

Usnesení č. 9.: 

 

Starosta obce dal hlasovat o prodeji částí pozemků p.č. 2/4 o výměře 114 m
2 
a p.č. 3/1            

o výměře 113 m
2
 v ceně 20,-- Kč za 1m

2 
panu Františku Brandnerovi, bytem Jabloňany č. 41, 

který žádost o odkup pozemků podal jako první v pořadí. 

 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo jako kupujícího částí pozemků p.č. 2/4 o výměře 114 m
2 
a 

p.č. 3/1 o výměře 113 m
2
 v ceně 20,--Kč za 1 m

2
 pana Františka Brandnera, bytem Jabloňany 

č. 41 a o dalších zájemcích tudíž dále hlasovat nebude. 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 2, zdržel se 1 

 

 

Usnesení č. 10.: 

 

Starosta obce předložil Výroční zprávu o činnosti Základní školy Jabloňany, Jabloňany 38, 

679 01 Skalice nad Svitavou, okres Blansko, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011. 

 

Zastupitelstvo obce Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schválilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 11.: 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku 

z rozpočtu obce Jabloňany Římskokatolické farnosti Doubravice nad Svitavou ve výši 

30.000,-- Kč za účelem opravy varhan ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Doubravici  

nad Svitavou.  

 

Zastupitelstvo obce Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 30.000,-- Kč 

schválilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 12.: 

 

Starosta obce předložil Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi 

Obcí Jabloňany a Jihomoravským krajem. 

 



Zastupitelstvo obce předložený Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 

jednomyslně schválilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 13.: 

 

Starosta obce předložil rozpočtové opatření č. 4/2011, kterým se upravuje rozpočet obce 

následovně: zvýšení výdajů zvyšuje o 312.000,-- Kč, tyto výdaje budou financovány 

zapojením přebytků hospodaření minulých let ve stejné výši. 

 

Zastupitelstvo obce předložené rozpočtové opatření č. 4/2011 jednomyslně schválilo.  

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 14.: 

 

Starosta obce předložil Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému 

břemenu mezi Obcí Jabloňany a E.ON Distribuce, a.s. , České Budějovice, která řeší stavbu 

zařízení distribuční soustavy s názvem „Jabloňany, DP p. Plch Roman“. 

 

Zastupitelstvo obce předloženou Smlouvu jednomyslně schválilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení č. 15.: 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na přijetí záměru obce směnit pozemky   mezi 

Obcí Jabloňany a panem Jiřím Fadrným, bytem Jabloňany č. p. 11. Po osobní domluvě 

s panem Fadrným bude zveřejněn záměr na směnu konkrétních pozemků a na dalším zasedání 

zastupitelstva bude tato případná směna projednána. Směna se bude měla týkat následujících 

obecních pozemků v k.ú. Jabloňany: p. č. 1004/4, část pozemku p. č. 1005/1 

 

Zastupitelstvo obce přijalo záměr na směnu obecních pozemků mezi Obcí Jabloňany a panem 

Jiřím Fadrným.  

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

 

 

 

V Jabloňanech dne 18. 10. 2011 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 


