
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 22. 3. 2012 

 

 

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelkou byla jmenována paní Monika Fojtová   

a ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Musilová Veronika a Mgr. Milan Strya. 

 

Hlasování pro schválení: pro 5, proti 0, zdržel se 2  

 

Usnesení č. 2: 

 

Starosta obce předložil následující zveřejněný program: 

 

1. Schvalování rozpočtu na rok 2012 

2. Žádost na odkup pozemku p.č. 1132/31 

3. Žádost na pronájem pozemku p.č. 139/1 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2012 

5. Diskuze, různé 

 

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 předložil návrh rozpočtu obce Jabloňany, který byl projednán na minulém 

zasedání a následně vyvěšen na úřední desce fyzické i elektronické od 24. 2. 2012 do 22. 3. 

2012. Sdělil, že ke zveřejněnému návrhu nepodal nikdo námitky ani připomínky. Poté se 

dotázal zda má někdo na zasedání k tomuto návrhu připomínky. Protože žádné nebyly 

vznešeny dal poté hlasovat o schválení rozpočtu obce Jabloňany na rok 2012. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Jabloňany na rok 2012 v navržené podobě jako 

schodkový v členění na paragrafy rozpočové skladby: 

Příjmy: 3 064 600,-Kč 

Výdaje: 5 406 600,-Kč 

Financování: 2 342 000,-Kč (přebytky hospodaření minulých let) 

 

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

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce předložil žádost pana Romana Vlacha o odkup předzahrádky domu Jabloňany 

č.p.35. Protože pan Vlach je majitelem této nemovitosti měl by zájem o odkup obecního 

pozemku před tímto domem. Starosta poznamenal, že po ústním jednání s panem Vlachem by 

došlo k oddělení části pozemku tak, aby byl zachován přístup k požární nádrži. Zaměření 



pozemku by uhradila obec, ale toto by bylo přičteno k prodejní ceně. Zastupitelstvo poté 

projednalo tuto žádost. 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany přijímá záměr na prodej části pozemku p. č. 1132/31 v k. ú. 

Jabloňany. 

 

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Účetní Fojtová Monika přečetla rozpočtové opatření č.1/2012, kterým se navyšují příjmy o 

172 200,-Kč, výdaje o 276 200,-Kč a financování o 104 000,-Kč. Starosta dal poté hlasovat o 

předloženém rozpočtovém opatření. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012. 

 

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

 

 

V Jabloňanech dne 30. 3. 2012 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 


