
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 15. 12. 2011 

 
 

Usnesení č. 1:  

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

a ověřovatelé zápisu ze zasedání pan Musil Josef a pan Fojt Jaroslav. 

 

Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 

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

 

Usnesení č. 3: 

Starosta obce předložil návrh Rozpočtového provizoria obce Jabloňany na rok 2012. Obec 

Jabloňany bude od 1. 1. 2012 hospodařit do schválení rozpočtu dle tohoto rozpočtového 

provizoria: 

Rozpočtové provizorium obce Jabloňany je stanoveno na částku 900.000,-- Kč, tato částka 

je vypočtena z výdajů roku 2011. Rozpočtové provizorium je vypočteno na tři měsíce. 

Zastupitelstvo obce schválí rozpočet na rok 2012 nejpozději do konce měsíce března 2012.  

Zastupitelstvo výše uvedený návrh rozpočtového provizoria projednalo a odsouhlasilo. 

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

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce předložil návrh změny č. 1 územního plánu obce Jabloňany, který zahrnuje dvě, 

již dříve projednané změny, územního plánu obce Jabloňany.  

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh projednalo a schválilo podle § 84 odst. 2 písm. y) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a  

§ 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon) 

ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 1 územního plánu Jabloňany a uložilo 

starostovi obce  zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Jabloňany. 

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce předložil návrhy příloh č. 1, 2 a 3 platnou pro rok 2012 ke Smlouvě o sběru, 

svozu a odstranění odpadu č. 792002 ve znění pozdějších dodatků s firmou SITA CZ a.s., 

Divize JIH, Brno. 

 

Zastupitelstvo obce předložené návrh projednalo a odsouhlasilo bez námitek. 

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



Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce předložil kalkulaci poplatku za svoz odpadu na rok 2011, kdy poplatek za svoz 

odpadu na jednoho občana byl stanoven ve výši 450,-- Kč a skutečné náklady na jednoho 

občana v roce 2011 byly ve výši 449,90 Kč. Navrhl proto zastupitelstvu zvýšit poplatek na 

jednoho občana za svoz odpadu v roce 2012 v rozmezí 450,-- až 500,-- Kč formou změnové 

OZV č.1/2011, kterou se změní článek 4 obecně závazné vyhlášky č.1/2010. 

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh projednalo a rozhodlo o stanovení poplatku za svoz 

odpadů na rok 2012 na jednoho občana ve výši 480,-- Kč za rok formou změnové vyhlášky 

č.2/2011. 

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

 

Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce předložil návrh na zvýšení poplatku za psa na rok 2012 a doporučil 

zastupitelstvu zvýšení poplatku i za druhého a dalšího psa.  

Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh a rozhodlo o navýšení poplatku za každého 

psa na rok 2012 ve výši 200,-- Kč za rok formou změnové OZV č.3/2011, kterou se mění 

článek 5 obecně závazné vyhlášky č.2/2011 .  

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

 

Usnesení č. 8: 

 

Starosta obce přednesl návrh na ponechání poplatku za TKR na rok 2012 ve stejné výši jako 

v roce 2011, to je 600,-- Kč za přípojku a rok. 

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh projednalo a odsouhlasilo bez námitek. 

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

 

Usnesení č. 9: 

 

Starosta obce předložil návrh na kalkulaci vodného na rok 2012 ve třech variantách: 

1. Nulový nárůst ceny, tj. 27,90 Kč/m
3
 a pevná složka 607,-- Kč/rok, 

2. Nárůst ceny o 5,02%, tj. 29,30 Kč/m
3
 a pevná složka 634,-- Kč/rok, 

3. Nárůst ceny o 9,68% tj. 30,60 Kč/m
3
 a pevná složka 660,-- Kč/rok. 

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh projednalo a dohodlo se přijmout variantu č. 2, tj. nárůst 

ceny vodného na rok 2012 na 29,30 Kč/m
3
 a pevné složky na 634,-- Kč/rok. 

Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 1 

 

Usnesení č. 10: 

 

Starosta obce předložil návrh na zvýšení ceny vodného z vodárny v „Luhu“ na rok 2012 pro 

odběratele o 5% tj. o 1,-Kč. 

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh projednalo a odsouhlasilo bez námitek. 

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

 

 



Usnesení č. 11: 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícímu věcnému 

břemenu mezi Obcí Jabloňany a firmou E.ON Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 1132/1, na 

kterou zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí. 

 

Zastupitelstvo obce předloženou smlouvu projednalo a schválilo. 

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

 

Usnesení č. 12: 

 

Starosta obce předložil Odpisový plán Obce Jabloňany, vypracovaný na základě platné právní 

úpravy. 

 

Zastupitelstvo obce předložený odpisový plán  projednalo a odsouhlasilo bez námitek. 

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

 

 

Usnesení č. 13: 
 

Starosta obce předložil Odpisový plán Základní školy Jabloňany, okres Blansko, příspěvkové 

organizace, vypracovaný na základě platné právní úpravy. 

 

Zastupitelstvo obce předložený odpisový plán  projednalo a odsouhlasilo bez námitek. 

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

 

Usnesení č. 14: 

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o záměru zateplit budovu Základní školy Jabloňany a 

o pracech, které budou sloužit k připravení prováděcí dokumentace. Informoval také 

zastupitelstvo o tom, že na celou akci bude požádáno o dotaci a tuto akce by realizovala obec 

jako technické zhodnocení, které by po dokončení předala do správy příspěvkové organizaci. 

Zastupitelstvo obce předložený návrh projednalo a jednomyslně přijalo. 

 

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

 

Usnesení č. 15: 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se Zápisem z provedené kontroly kontrolního 

výboru zastupitelstva obce Jabloňany ze dne 1. 12. 2011. 

 

Zastupitelstvo obce předložený zápis projednalo a jednomyslně přijalo. 

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

 

Usnesení č. 16: 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtového opatření č. 6/2011, které zvyšuje celkové 

příjmy o 23.300,-- Kč a zvyšuje celkové výdaje o 73.300,-- Kč. Tvorba rezervy na krizové 

události ve výši 50.000,-- Kč bude vytvořena z přebytků hospodaření minulých let. 

 



Zastupitelstvo obce předložené rozpočtové opatření projednalo a jednomyslně přijalo. 

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

 

Usnesení č. 17: 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se Zápisem z provedené kontroly finančního 

výboru zastupitelstva obce Jabloňany ze dne 24. 11. 2011. 

 

Zastupitelstvo obce předložený zápis projednalo a jednomyslně přijalo. 

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

 

Usnesení č. 18: 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Jabloňany Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 

2011. Dotace je poskytnuta ve výši 1.735,-- Kč na výdaje na odbornou přípravu. 

 

Zastupitelstvo obce smlouvu projednalo a poskytnutou dotaci jednomyslně přijalo. 

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

 

Usnesení č. 19: 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost ředitelky Základní školy Jabloňany  paní 

Mgr. Zdeňky Markové o navýšení dotace na provoz školy pro rok 2011 o částku 20.000,-- Kč. 

Důvodem žádosti o navýšení je zvýšení měsíční splátky  zálohy na plyn a navýšení nákladů 

na kancelářské a čistící prostředky . 

Zastupitelstvo obce žádost projednalo a odsouhlasilo navýšení dotace na provoz školy dle 

žádosti. 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Jabloňanech dne 22. 12. 2011 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 


