
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 28. 2. 2013 

 

 

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání Musilová Veronika a Jaroslav Fojt. 

 

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 

 

V 19:04 hodin se dostavil na zasedání další člen zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce přijalo upravený návrh rozpočtu na rok 2013. (pracovní verze, ke 

schválení rozpočtu obce Jabloňany dojde 28.3.2013)  

 

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

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce seznámil přítomné se zněním  Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu p.č. 1052/2 a p.č. 1129.  

 

Zastupitelé obce vzali znění smlouvy na vědomí a Smlouvu  odsouhlasili bez připomínek. 

 

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 1132/1. 

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

přijetí. 

 

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

 

Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s Inventarizační zprávou o průběhu a výsledku inventarizace 

provedené ke dni 31. 12. 2012. Tato obsahovala mimo jiné návrh na vyřazení  nedokončené 



investice „Revitalizace centra obce“ v celkové výši 135.472,-Kč sledované na syntetickém 

účtu 042 s analytikou 0050. Zastupitelstvo toto projednalo a odsouhlasilo Inventarizační 

zprávu a vyřazení nedokončené investice ve výši 135.472,-Kč bez připomínek. 

 

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

 

Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s Dodatkem č. 1/2012 ke smlouvě o nájmu, provozu, správě 

a rozvoji vodovodu a její příloze č. 3 Nájemné na rok 2012. Tento dodatek zvyšuje nájemné 

pro rok 2012 z částky 12.000,-- Kč na částku 112.000,-- Kč. 

 

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

 

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

 

Usnesení č. 8:  

 

Starosta obce seznámil přítomné s účetní uzávěrkou Obce Jabloňany za rok 2012 s výsledkem 

hospodaření ve výši +461.255,73 Kč a stavem na bankovním účtu ke dni 31.12.2012 ve výši 

1.138.927,51 Kč. 

  

Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku Obce Jabloňany za rok 2012 bez výhrad. 

 

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

 

Usnesení č. 9: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s účetní uzávěrkou Základní školy v Jabloňanech, která 

skončila s výsledkem hospodaření 0,-Kč a její zůstatek na účtu ke dni 31. 12. 2012 činil  

197.147,88 Kč. 

 

Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku Základní školy Jabloňany  za rok 2012 bez výhrad. 

 

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

 

 

 

V Jabloňanech dne 26. 2. 2013 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 


