
Usnesení  Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 26. 9. 2013 

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání byli Jaroslav Fojt a Josef Musil . 

 

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: 

 

Po krátké diskusi starosta obce dal hlasovat o schválení předloženého Plánu společných 

zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jabloňany 

Zastupitelstvo obce předložený návrh jednomyslně přijalo. 

 

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

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxx o odkup 

obecního pozemku č. 1132/21 v k. ú. Jabloňany s navrženou cenou 20,-- Kč/m
2
.  

Záměr o prodeji pozemku byl schválen zastupitelstvem dne 27. 6. 2013 a řádně vyvěšen. Na 

obecní úřad nebyly podány žádné námitky ani připomínky. 

 

Poté dal hlasovat o prodeji pozemku.. 

 

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

 

 Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost manželů xxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxx, 

o prodej části pozemku  p.č. 84/1 v k.ú. Jabloňany dle geometrického plánu č. 210-13/2013 

označeného jako pozemek p. č. 84/98 v k. ú. Jabloňany s navrženou cenou 20,-- Kč/m
2
, záměr 

o prodeji byl schválen zastupitelstvem dne 27. 6. 2013 a řádně vyvěšen. Na obecní úřad 

nebyly podány žádné námitky ani připomínky. 

Poté dal hlasovat o prodeji pozemku. 

 

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

 

 

 

 



Usnesení č. 6: 

 

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

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

xxxxxxxxxx. 

 

Poté dal hlasovat o záměru odprodeje uvedeného pozemku.. 

 

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

 

Usnesení č. 7:  

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu na pozemku parc. č. 1129/2 v k. ú. Jabloňany s firmou E.ON Distribuce, a.s. na 

základě stavby „Jabloňany, DP xxxxxxxxxx“. Na smlouvě schválené na zasedání 

zastupitelstva obce dne 27. 6. 2013 bylo uvedeno chybné parcelní číslo a tudíž nemohla být 

podána na Katastrální úřad. 

 

Zastupitelstvo smlouvu přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

 

 

Usnesení č. 8: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. na pozemku  p.č. 1132/1 v k.ú. Jabloňany na základě 

stavby „Jabloňany – DP xxxxxxxx“. 

 

Zastupitelstvo Smlouvu jednomyslně přijalo. 

 

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

 

 

Usnesení č. 9: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. na pozemku  p.č. 79/1, 79/5, 79/9, 79/13, 84/52, 

84/93, 1133/1 v k.ú. Jabloňany na základě stavby „Jabloňany – TS v Luhu“. 

 

Zastupitelstvo Smlouvu jednomyslně přijalo. 

 

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

 

Usnesení č. 10: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce Smlouvu o zřízení věcnému břemenu s firmou JMP 

Net, s.r.o. na pozemku  p. č. 1054/2 v k. ú. Jabloňany. 

 

Zastupitelstvo Smlouvu jednomyslně přijalo. 



 

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

 

Usnesení č. 11: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce Žádost o vyjádření firmy Energy projekt, Prostějov 

k zamýšlené stavbě „Obnova VN 13, o. Obora“ 

 

Zastupitelstvo žádost projednalo a vyjádřilo se žádostí souhlas. 

 

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

 

Usnesení č. 12: 

 

Místostarosta obce  seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2013, které obsahuje: 

- celkové zvýšení příjmů o 25.000,-- Kč, 

- celkové zvýšení výdajů o 1.235.000,-- Kč, 

- převod částky 1.210.000,-- Kč z přebytků hospodaření minulých let. 

 

Zastupitelstvo obce předložený návrh rozpočtového opatření projednalo a hlasováním 

vyjádřilo nesouhlas. 

 

Hlasování pro schválení: pro 3, proti 3, zdržel se 1 

 

Po další diskusi zastupitelstvo rozpočtové opatření upravilo takto: 

- celkové zvýšení příjmů o 25.000,-- Kč, 

- celkové zvýšení výdajů o 1.125.000,-- Kč, 

- převod částky 1.100.000,-- Kč z přebytků hospodaření minulých let. 

 

Takto upravené rozpočtové opatření č. 2/2013 zastupitelstvo schválilo. 

 

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

 

Usnesení č. 13: 

 

Starosta obce přednesl zastupitelstvu Zprávu o uplatňování Územního plánu Jabloňany 

období 08/2009 – 07/2013.  

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a dle § 6 odst. 5 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, „Zprávu o uplatňování územního plánu Jabloňany“. 

 

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

 

Usnesení č. 14: 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s Návrhem závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí 

Svitava za rok 2012. 

 

Zastupitelstvo předložený návrh jednomyslně přijalo. 



 

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

 

Usnesení č. 15: 
 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s Návrhem závěrečného účtu Dobrovolného svazku 

obcí Skalice, Jabloňany za rok 2012. 

 

Zastupitelstvo předložený návrh jednomyslně přijalo. 

 

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

 

 

V Jabloňanech 7. 10. 2013 

                                                 

 

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

                                                                                                       Hlaváček Pavel 

                                                                                                         starosta obce 


