
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 14. 5. 2012 

 
Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání Hana Mrázková a Josef Musil. 

 

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

 

Usnesení č. 2: 

 

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

jednomyslně a bez námitek. 

 

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

 

Usnesení č. 3: 

 

Starosta obce předložil Návrh závěrečného účtu Obce Jabloňany za rok 2011 podle zákona     

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

Protože nebyly vzneseny žádné připomínky dal hlasovat o schválení.  

 

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Jabloňany za rok 2011 jednomyslně bez 

připomínek. 

 

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

 

V 19.05 hodin se dostavila na jednání zastupitelstva obce zastupitelka Veronika Musilová. 

 

Usnesení č. 4: 

 

Účetní Fojtová Monika přečetla rozpočtové opatření č.2/2012, kterým se navyšují příjmy o 

10.100,--Kč, výdaje o 10.100,--Kč. Starosta dal poté hlasovat o předloženém rozpočtovém 

opatření. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2012. 

 

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce předložil návrh Smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 79/11 v k. ú. Jabloňany  

k bezplatnému užívání vypůjčiteli SDH Jabloňany . Zastupitelstvo návrh projednalo. 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 79/11 v k.ú. 

Jabloňany Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany. 

 

 

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



Usnesení č. 6: 

 

Po proběhlé diskuzi a předcházejícím představení projektu „Výstavba sociálního zařízení ve 

sportovním areálu Jabloňany“ od zástupců SDH Jabloňany a  zástupců malé kopané dal 

starosta obce hlasovat o následujícím financování výstavby z rozpočtu obce v následujícím 

složení: 

- návratná finanční výpomoc v maximální výši 420.000,- Kč na předfinancování 

projektu, 

- investiční příspěvek na výstavbu v maximální výši 126.000,-Kč na předfinancování 

projektu a vlastní spoluúčasti SDH Jabloňany, 

- tyto prostředky budou poskytnuty pouze v případě přidělení investiční dotace z MAS 

Boskovicko PLUS na výstavbu tohoto zařízení. 

 

 

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

 

Usnesení č. 7: 

 

Po proběhlé diskuzi o případném provozu sociálního zařízení ve sportovním areálu Jabloňany 

dal starosta obce hlasovat o financování provozu zařízení (voda, elektřina, vývoz odpadní 

jímky) následujícím způsobem: 

- provozní náklady budou pokryty prostřednictvím neinvestičního příspěvku Sboru 

dobrovolných hasičů v Jabloňanech z rozpočtu obce, 

- tyto prostředky budou poskytnuty pouze v případě získání investiční dotace z MAS 

Boskovicko PLUS na výstavbu tohoto zařízení. 

 

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

 

Usnesení č. 8: 

 

V případě získání dotace z MAS Boskovicko PLUS bude nově zbudované Sociálního zařízení 

sportovního areálu Jabloňany v majetku Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany, po skončení 

doby udržitelnosti projektu by byl objekt darován Obci Jabloňany, která je vlastníkem celého 

sportovního areálu Jabloňany. Tím bude zajištěna provozuschopnost tohoto zařízení i po 

skončení doby udržitelnosti projektu. 

Starosta obce dal o této navržené variantě hlasovat. 

 

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

 

Usnesení č. 9: 

 

Starosta obce předložil Žádost o pronájem, případný prodej pozemků p.č. 922/2, části 

pozemku p.č. 923/1 a části pozemku 922/1 v k.ú. Bořitov od paní Ivany Barbaro, bytem 

Obora 120. 

 

Zastupitelstvo žádost projednalo a přijalo záměr o dlouhodobém pronájmu výše uvedených 

pozemků, které jsou ve vlastnictví obce. 

 

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

 



Usnesení č. 10: 

 

Starosta obce předložil záměr na prodej obecního pozemku p.č. 495 a 497/1 v k.ú. Klemov. 

 

Zastupitelstvo obce záměr projednalo a přijalo jej. 

 

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

 

Usnesení č. 11: 

 

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

břemenu mezi Obcí Jabloňany a E.ON Distribuce, a.s., která se týká realizace stavby zařízení 

distribuční soustavy  „Jabloňany, DP Kateřina Kejíková“ na pozemku parc. č. 1054/2. 

 

Zastupitelstvo obce smlouvu projednalo a schválilo ji. 

 

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

 

 

V Jabloňanech 28. 5. 2012 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 


