
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 23. 2. 2012 

 

Usnesení č. 1:  

 

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

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

Zastupitelstvo návrh schválilo jednomyslně. 

 

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

 

Starosta obce předložil následující zveřejněný program: 

1. Prezentace JSDH Jabloňany 

2. Jmenování velitele zásahové jednotky 

3. Inventarizační zpráva z inventarizace majetku a závazků za rok 2011 

4. Vyřazení opotřebovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Navýšení nájemného z vodovodní infrastruktury za rok 2011 

6. Aktualizace nitřní směrnice o účetnictví 

7. Příprava rozpočtu na rok 2012 

8. Diskuse, různé 

 

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

bod takto: 

- jako bod č. 7 zařadit Záměr o prodeji pozemku p.č. 79/16 

- bod č. 7 Příprava rozpočtu na rok 2012 posunout na místo bodu 8 

- bod č. 8. Diskuse, různé posunout na číslo 9 

 

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 přednesl návrh na podání žádosti o dotaci k JMK z dotačního programu na 

obnovu hasičského vybavení. 

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

 

Usnesení č. 4: 
 

Starosta obce předložil návrh valné hromady SDH na jmenování velitelem zásahové jednotky 

pana Jana Horáka, bytem Jabloňany č. 121.  

 

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

 

 

 



Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce předložil Inventarizační zprávu z inventarizace majetku a závazků za rok 2011 a 

požádal zastupitelstvo obce o její schválení. 

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

 

Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce předložil návrh na vyřazení opotřebovaného drobného dlouhodobého majetku 

v celkové hodnotě 59.643,70 Kč, který byl zjištěn při provedení fyzické inventury v garáži 

Obecního úřadu a tento je charakterizován v inventarizační zprávě za rok 2011. 

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

 

Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce předložil Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě a rozvoji 

vodovodu a její příloze č. 3 Nájemné na rok 2011, kterým se mění výše nájemného pro rok 

2011 z částky 1.000,-- Kč na  částku 55.000,-- Kč. 

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

 

Usnesení č. 8: 

 

Starosta obce předložil návrh aktualizace vnitřní směrnice č. 4/2010 o účetnictví, která řeší 

aktualizaci čl. 6 – rozlišení dokladových řad. 

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

 

Usnesení č. 9: 

 

Starosta obce předložil návrh Záměru o prodeji pozemku p.č. 79/16 v kat. území Jabloňany, 

který má vztah k budoucímu záměru dovybudování areálu fotbalového hřiště a závodní 

hasičské dráhy.  

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

 

Usnesení č. 10: 

 

Starosta obce předložil návrh rozpočtu obce Jabloňany na rok 2012.  

Plánované příjmy ve výši 3.062.600,-- Kč 

Plánované výdaje ve výši 5.406.600,-- Kč. 

K vyrovnání schodkového rozpočtu proto navrhl zapojení přebytků hospodaření minulých let 

ve výši 2.342.000,-- Kč. Tento návrh bude zveřejněn po dobu minimálně 15 dní a bude 

schvalován na příštím zasedání zastupitelstva dne 22. 3. 2012.  

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

 

 

V Jabloňanech dne 14. 3. 2012 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 


