
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 16. 8. 2012 

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání Josef Richter a Hana Mrázková. 

 

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

 

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 seznámil přítomné se zněním Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu na pozemku p.č. 1132/50 v k.ú. Jabloňany.   

Protože k předložené smlouvě nebyly vzneseny žádné připomínky dal hlasovat o přijetí 

smlouvy. 

 

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

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se situací materiálního vybavení základních škol 

v okolních vesnicích, které navštívil a navrhl schválení nákupu nových školních lavic do tříd 

v místní základní škole, který bude financován z fondu reprodukce majetku příspěvkové 

organizace. 

 

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č. 4/2012, kterým se  

celkové příjmy a výdaje zvyšují o 560.000,-- Kč. Starosta dal poté hlasovat o předloženém 

rozpočtovém opatření. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2012. 

 

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

 

 

Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce navrhl vyřazení nefunkčního DDHM a to: 

- kopírka Canon NP 602, rok pořízení 1993, IČ 44 



- vysavač Zelmer Furio, rok pořízení 2007, IČ 201. 

 

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

 

Usnesení č. 7: 

 

Po projednání bodu č. 8 pan Milan Strya seznámil zastupitelstvo s cenou pozemku p.č. 242/4, 

o kterém bylo jednáno dle bodu č. 2 programu jednání. Cena pozemku byla odhadcem 

stanovena na 5.803,-- Kč  za celou výměru. 

Spolumajitel, pan Jaroslav Machač, který se jednání zúčastnil, navrhl, aby byl pozemek 

koupen do vlastnictví obce Jabloňany za 100,-- Kč/m
2
, starosta obce navrhl, aby byl pozemek 

koupen do vlastnictví obce na cenu obvyklou a navrhl 50,-- Kč/m
2
.  

Pan Milan Strya poté navrhl, aby byl pozemek koupen do vlastnictví obce za kompromisní 

cenu, a to 75,-- Kč/m
2
. 

Poté proběhlo hlasování o návrhu nákupu pozemku p.č. 242/4 do vlastnictví obce Jabloňany 

za cenu 75,--  Kč/m
2
.  

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 1, zdržel se 1 

 

 

V Jabloňanech dne 26. 9. 2012 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 


