
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 28. 3. 2013 

 

 
Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání Strya Milan a Musil Josef. 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce  schválilo jednomyslně navržený  schodkový rozpočet obce Jabloňany na 

rok 2013 v příjmové části ve výši 3.798.000,-Kč, výdajová část ve výši 4.148.000,-Kč a 

financování z přebytků hospodaření minulých let ve výši 350.000,-Kč: 

. 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce přednesl návrh Závěrečného účtu za rok 2012 a otevřel rozpravu k tomuto 

tématu. Protože se do rozpravy nepřihlásil žádný přítomný zastupitel, dal o návrhu hlasovat.   

 

Zastupitelé obce vyjádřili svým hlasováním souhlas s celoročním hospodařením, a to  

bez výhrad.  

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Bod č. 3:  

 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem  Smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu obce mezi Obcí Jabloňany a Sborem dobrovolných hasičů Jabloňany. 

Obec Jabloňany se v ní zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu finanční výpomoc za účelem 

výstavby sociálního zařízení ve Sportovním areálu v Luhu.  

Po rozpravě k předložené smlouvě byl změněn v kapitole I. Předmět a účel Smlouvy odstavec 

č. 2 na znění: Uvedený finanční obnos bude převeden na účet Sboru dobrovolných hasičů 

Jabloňany  na základě předložených faktur do 5-ti pracovních dnů ode dne předložení. 

 

 



Usnesení č. 5: 

 

Poté dal starosta obce hlasovat o návrhu Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu obce ve výši 420.000,-Kč. 

Zastupitelstvo Smlouvu jednomyslně přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dohody o poskytnutí investičního příspěvku mezi 

Obcí Jabloňany a Sborem dobrovolných hasičů Jabloňany . Po stejné úpravě textu, tak jako 

v předešlém bodě č. 3 dal starosta obce hlasovat o Dohodě. 

 

 

Zastupitelstvo Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 126.000,-Kčjednomyslně 

přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

V Jabloňanech  10. 4. 2013 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                     Hlaváček Pavel 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 


