
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 27. 10. 2011 

 
 

Usnesení č. 1:  

 

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

a ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Kejíková Kateřina a pan Richter Josef. 

 

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 návrh na následující směnu pozemků mezi Obcí Jabloňany a panem 

Jiřím Fadrným, Jabloňany č.p.11:  

obecní pozemky: p.č. 1004/4 o výměře 337 m 2  

                         p.č. 1005/1 o výměře 188 m 2,  

v ocenění dle znaleckého posudku 4380,-Kč,  

 

pozemky pana Fadrného: p.č. 1054/4 o výměře 62m 2  

                                          p.č. 1054/5 o výměře 52m 2  

                                          p.č. 1054/6 o výměře 406m 2  

                                          p.č. 1054/12 o výměře 24m 2  

                                          p.č. 1054/16 o výměře 21m 2 

                                          p.č. 1054/17 o výměře 26m 2  

                                          p.č. 1054/18 o výměře 57m 2,  

v ocenění dle znaleckého posudku 2070,-Kč.  

Záměr o směně těchto pozemků byl vyvěšen na úřední desce Obce Jabloňany v době od  

11. 10. 2011 do 27. 10. 2011. Ze strany občanů nebyla učiněna žádná jiná nabídka ani 

vznešeny připomínky. Zastupitelstvo výše uvedenou směnu pozemku projednalo a 

odsouhlasilo.  

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

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce předložil návrh „Směrnice pro provedení inventarizace“. 

Zastupitelstvo obce předložený návrh projednalo a odsouhlasilo bez námitek. 

 



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

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce předložil návrh Plánu inventur na rok 2011. 

Zastupitelstvo obce předložený návrh projednalo a odsouhlasilo bez námitek. 

 

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

 

Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce předložil rozpočtové opatření č. 5/2011, kterým se navyšují příjmy i výdaje 

rozpočtu obce o 25.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce předložené rozpočtové opatření č. 5/2011 jednomyslně schválilo. 

 

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

 

Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce předložil Smlouvu o bezúplatném převodu majetku ve výši 51.260,-Kč mezi 

Svazkem obcí Svitava a Obcí Jabloňany. Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek  

pořízený v rámci projektu „Na komunikaci bezpečněji“, který byl realizovaný v roce 2011 za 

pomoci dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. 

 

Zastupitelstvo obce výše předloženou smlouvu projednalo a schválilo. 

 

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

 

 

 

 

 

V Jabloňanech dne 10. 11. 2011 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 


