
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 27. 6. 2013 

 

 

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání Musilová Veronika a Richter Josef . 

 

Hlasování pro schválení: pro7, 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 zastupitelům obce žádost pana xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx  

o odkup obecního pozemku č. 1132/21 v k. ú. Jabloňany.  

Poté dal hlasovat o záměru odprodeje uvedeného  pozemku.. 

 

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

 

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost manželů xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 

o prodej části pozemku  p.č. 84/1 v k. ú. Jabloňany označeného na GP č. 210-13/2013 jako 

pozemek p.č. 84/98. 

Poté dal hlasovat o záměru odprodeje uvedeného pozemku.. 

 

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce přednesl zastupitelům obce žádost o odkup části pozemku p. č. 79/8 v k.ú. 

Jabloňany , kterou zaslala xxxxxxxxxxxx, bytem  xxxxxxxxxx společně s xxxxxxxxxxxx, 

bytem xxxxxxxxxxxxx. 

 

Poté dal hlasovat o záměru odprodeje uvedeného pozemku.. 

 

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

 

 



Usnesení č. 6:  

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost Města Boskovice o finanční pomoc 

jednotce HZS PS Boskovice s pořízením vyprošťovacího zařízeni. 

 

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

 

 

 

Usnesení č. 7: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. na pozemku  p.č. 1129. 

 

Zastupitelstvo Smlouvu jednomyslně přijalo. 

 

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

 

 

Usnesení č. 8: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce Smlouvu o výpůjčce  na kontejnery s firmou EKO-

KOM, a.s.. 

 

Zastupitelstvo Smlouvu o výpůjčce jednomyslně přijalo. 

 

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

 

 

Usnesení č. 9: 

 

Místostarosta obce  seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2013, které obsahuje: 

- celkové zvýšení příjmů o 1.839.400,-- Kč 

- celkové zvýšení výdajů o 222.900,-- Kč 

- financování : převod částky 1.616.500,-- Kč do přebytků hospodaření minulých let. 

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh rozpočtového opatření jednomyslně schválilo. 

 

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

 

 

Usnesení č 10: 

 

Starosta obce přednesl Rozpočtový výhled obce Jabloňany na období 2014 – 2016. 

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh rozpočtového výhledu jednomyslně schválilo. 

 

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

 

 



Usnesení č. 11: 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s přislíbenou dotací na zateplení budovy Základní 

školy v Jabloňanech a požádal zastupitele o pověření k dalšímu jednání v této věci. 

 

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

 

 

 

 

Usnesení č. 12: 

 

V souvislosti s přislíbenou dotací na zateplení školy zastupitelstvo odsouhlasilo provedení 

výběrového řízení na realizaci tohoto plánu. 

 

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

 

 

Usnesení č. 13: 

 

Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o dílo se zhotovitelem Rostislavem  

Bouchalem. 

 

Zastupitelstvo Smlouvu o dílo jednomyslně schválilo. 

 

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

 

 

Unesení č. 14: 

 

Zastupitelstvo schválilo na pomoc postiženým povodněmi uvolnit z obecního rozpočtu částku 

50.000,-- Kč a její následné předání vybrané obci, přičemž forma předání bude dohodnuta 

s představiteli vybrané obce. 

 

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

 

 

 

V Jabloňanech dne 24. 7. 2013 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 


