
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 13. 12. 2012 

 

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání Musilová Veronika, Mrázková Hana. 

 

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 seznámil přítomné se Zápisem z provedené kontroly Finančního výboru 

zastupitelstva obce Jabloňany. 

K přednesenému zápisu nebyly připomínky, proto dal hlasovat o jeho přijetí. 

 

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

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odsraňování 

komunálních odpadů a navrhl výši poplatku na částku  500,-- Kč na osobu/rok.  

 

Zastupitelé obce schválili  návrh vyhlášky č. 1/2012  s výší poplatku 500,-kč na osobu  bez 

připomínek. 

 

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

 

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem výše poplatku za psa na rok 2013 ve výši  

200,-- Kč/rok. 

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta dal hlasovat o jeho  

přijetí. 

 

Hlasování pro schválení: pro7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem výše poplatku za TKR na rok 2013 ve výši 600,--

Kč/rok.  

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, proto dal hlasovat o jeho přijetí.  

 

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

 

 

Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s navrženými variantami kalkulací vodného na rok 2013, 

které předala Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice.  

Po projednání se zastupitelé vyslovili pro variantu č. 2, která zvyšuje cenu vody o 1,20 Kč/m
3 

na 30,50 Kč/m
3
 , tj. o 4,1%, pevná složka o 36,--Kč/rok na celkových 668,-- Kč/rok, 

 tj. o 5,7%.  

 

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

 

 

Usnesení č. 8: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na zvýšení ceny vody z vodárny v „V Luhu“ na 

rok 2013 a to ve výši 1,--Kč/m
3
, tj. zvýšení o 4,3%. 

 

Zastupitelé přednesený návrh projednali a bez připomínek přijali. 

 

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

 

 

Usnesení č. 9: 

 

Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem z provedené kontroly Kontrolního výboru  

zastupitelstva obce Jabloňany. 

K přednesenému zápisu nebyly připomínky, proto dal hlasovat o jeho přijetí. 

 

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

 

 

Usnesení č. 10: 

 

Starosta obce přednesl návrh na prodej pozemku p. č. 1132/31 na základě přijatého záměru na 

jeho prodej, který byl přijat na předchozím zasedání zastupitelstva obce a řádně zveřejněn. 

Protože nebyly podány žádné jiné žádosti, návrhy ani připomínky dal starosta obce hlasovat o 

prodeji panu Romanu Vlachovi, Jabloňany 63 za cenu 20,--Kč/m
2
 a úhradu nákladů za 

geometrický plán. 

 

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

 

 



Usnesení č. 11: 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Rozpočtového provizoria obce Jabloňany  

na rok 2013. 

Návrh rozpočtového provizoria byl po diskusi přijat. 

 

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

 

Usnesení č. 12: 

 

Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č  7/2012, které 

zvyšuje celkové příjmy o 24.000,-- Kč a celkové výdaje o 24.000,-- Kč. 

 

Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření č. 7/2012 na vědomí a bez připomínek jej přijalo. 

 

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

 

 

Usnesení č. 13: 

 

Starosta obce seznámil přítomné se Směrnicí k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného 

k prodeji .  

Zastupitelstvo vzalo návrh  směrnice  na vědomí a bez připomínek ji  přijalo.  

 

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

 

 

Usnesení č. 14: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s Darovací smlouvou pro Malou kopanou Jabloňany, kterou 

je obdarovanému předán materiální dar – fotbalové dresy a míče v hodnotě 19.691,-- Kč.  

Zastupitelstvo znění smlouvy projednalo a bez připomínek přijalo.  

 

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

 

 

 

V Jabloňanech dne 19. 12. 2012 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 


