
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 28. 11. 2013 

 

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání byli Hana Mrázková a Veronika Musilová. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, 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 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 3: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, jejímž 

předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na dovybavení CAS a 

výzbroj. 

Smlouva byla zastupitelstvem obce jednomyslně přijata. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce Přílohu č. 1/2014, Přílohu č. 2/2014, Přílohu č. 3, 

Ceník č. 2, 3, 4 a 5 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu číslo 792002 ve znění 

pozdějších dodatků, uzavřenou s firmou SITA, a.s., Brno. 

Zastupitelstvo předložené dokumenty jednomyslně schválilo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 5: 

 

Starosta obce dal hlasovat o prodeji pozemku p.č. 79/19 v k.ú. Jabloňany za cenu 65,-- Kč/m
2
. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 6: 

 

Starosta obce přednesl zastupitelům obce Smlouvu č. 13155603 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

Fond se touto smlouvou zavazuje poskytnout podporu určenou na akci „Zateplení objektu 

základní školy Jabloňany“ částku 35.509,-- Kč. 

 

Zastupitelstvo smlouvu vzalo na vědomí. 



Usnesení č. 7:  

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Plán financování obnovy – vodovod Jabloňany na 

období 2014 – 2023. 

 

Zastupitelstvo plán přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 8: 

 

Na základě vyúčtování poplatku za svoz odpadu za rok 2013 starosta obce předložil 

zastupitelům obce návrh na výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 

2014 ve výši 500,-- Kč na osobu. 

  

Zastupitelstvo výši poplatku v navržené výši jednomyslně přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 9: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh, aby výše poplatku za TKR na rok 2014 zůstal ve 

stejné výši jako v letošním roce, to znamená 600,-- Kč.  

 

Před hlasováním se rozvinula diskuse o tom, zda vůbec kabelová televize správně funguje ve 

všech připojených domácnostech. Zastupitelé se proto dohodli, že v místním rozhlase 

proběhne vyhlášení výzvy, aby občané na obecním úřadě nahlásili jakékoliv problémy 

s kabelovou televizí, které pak budou předány správci sítě k vyřešení. 

Zastupitelstvo výši poplatku v navržené výši přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 10: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh, aby výše poplatku za psa na rok 2014 zůstal ve 

stejné výši jako v letošním roce, to znamená 200,-- Kč.  

 

Zastupitelstvo výši poplatku v navržené výši přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 11: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh tří variant plánované kalkulace vodného pro 

rok 2014 u vodovodu provozovaného VAS Boskovice: 

1. Varianta 0% nárůstu ceny 

2. Varianta 4,3% nárůstu ceny 

3. Varianta 11% nárůstu ceny. 



Zastupitelé prodiskutovali všechny tři varianty, třetí ihned zamítli a zůstaly varianty č. 1 a 2. 

Starosta obce vyzval tedy zastupitele, aby hlasovali o každé zvlášť. 

Pro variantu 1 hlasovali 2 zastupitelé, pro variantu 2 hlasovalo 7 zastupitelů 

 

Zastupitelstvo obce tedy přijalo 4,3% nárůst ceny vody pro rok 2014. 

 

Usnesení č. 12: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh, aby výše ceny vody z vodovodu „V Luhu“ byla 

v roce 2014 zvýšena o 1,-- Kč/m
3
 na celkovou výši 25,-- Kč/m

3
.  

 

Zastupitelstvo výši poplatku v navržené výši přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 13: 
 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh Rozpočtového provizoria obce Jabloňany na rok 

2014. Obec Jabloňany bude hospodařit od 1.1.2014 do schválení rozpočtu podle rozpočtového 

provizoria.  

 

Zastupitelstvo obce návrh rozpočtového provizoria od 1.1.2014 přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 14: 

 

Místostarosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2013. 

Celkové zvýšení příjmů 66.200,-- Kč 

Celkové zvýšení výdajů 66.200,-- Kč. 

 

Zastupitelstvo předložené rozpočtové opatření přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 8, proti 1, zdržel se 0 

 

Jednání zastupitelstva opustil pan Josef Musil. 

 

Usnesení č. 15: 
 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh Darovací smlouvy, jejímž předmětem je 

darování projektové dokumentace na „Sociální zařízení sportovního areálu Jabloňany“ ve výši 

6.500,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany. 

 

Zastupitelstvo předložený návrh Darovací smlouvy přijalo. 

 

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

 

 

 

 



Usnesení č. 16: 

 

Starosta obce přednesl návrh na vyřazení z majetku původního projektu na rekonstrukci 

sportovního areálu inv.č. 28/2 v hodnotě 12.000,-- Kč a geometrického plánu inv.č. 28/5 

v hodnotě 4.800,-- Kč. 

 

Zastupitelstvo návrh na vyřazení majetku přijalo. 

 

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

 

Na jednání zastupitelstva obce se vrátil pan Josef Musil 

 

Usnesení č. 17: 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu „Dodatek č. 1 k dohodě o poskytnutí investičního 

příspěvku z rozpočtu obce. Tímto dodatkem se upravuje výše poskytnutého investičního 

příspěvku na částku 109.381,-- Kč. 

 

Před hlasováním o přijetí dodatku pan Jaroslav Machač seznámil zastupitele s historií 

projektu, o průběhu jeho realizace, průběhu kontroly projektu a termíny na proplacení dotace 

až po 1. 1. 2014. 

 

Zastupitelstvo návrh dodatku přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 18: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu obce ze dne  4.4.2013, kterým se upravuje výše poskytnuté návratné 

finanční výpomoci dle skutečných nákladů na částku 418.551,-- kč a posunuje se termín 

vrácení finančních prostředků do 28.2.2013. 

 

Zastupitelstvo návrh dodatku přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 19: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Plán inventur na rok 2013 Obce Jabloňany. 

 

 

Zastupitelstvo plán inventur přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 



Usnesení č. 20: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Směrnici pro účtování, oceňování a 

evidenci majetku. 

 

Zastupitelstvo směrnici přijalo. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 21: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh Nájemní smlouvy na parkování vozidla JSDH 

v areálu ZEPO Bořitov, areál Jabloňany. Nájemné bude činit 100,-- Kč/m
2
.  Vysvětlil důvody 

pronájmu parkovací plochy a zástupci JSDH, přítomni na jednání zastupitelstva, seznámili 

přítomné s připravovanými akcemi s tímto vozidlem v nejbližším období. 

 

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy se ZEPO Bořitov. 

 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 22: 

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na úhradu opravy okapů na budově ZŠ Jabloňany 

z fondu reprodukce majetku Základní školy Jabloňany. K opravě došlo v rámci akce zateplení 

budovy ZŠ tak, aby odvod povrchové vody vyhovoval novým podmínkám fasády. 

 

Zastupitelé návrh přijali 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 23: 

 

Pan Josef Richter seznámil zastupitele se Zápisem z provedené kontroly kontrolního výboru 

zastupitelstva obce Jabloňany ze dne 7. 11. 2013. Seznámil přítomné s kontrolním zjištěním, 

že došlo k poručení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 

 

Zastupitelé obce zápis schválili. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 24: 

 

Starosta obce předložil Zápis z provedené kontroly Finančního výboru zastupitelstva obce 

Jabloňany ze dne 21. 11. 2013. 

Výsledkem kontroly bylo zjištění, že jsou překročeny výdaje na §3639 a §3723. 

 



Pan Milan Strya na základě uvedených skutečností vznesl dotaz, jak se bude celá záležitost 

řešit a upozornil na možnost předepsání případné pokuty ze strany Krajského úřadu JMK 

odpovědným osobám, které podepsaly příkazy k úhradě nekrytých položek. 

 

Zastupitelé obce zápis schválili. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 25: 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s investičními akcemi, které by mohly být zahájeny a 

provedeny v roce 2014 a na které jsou zpracovány projekty. 

Jedná se o akce: - Modernizace místní komunikace Zalitavsko – Jabloňany 

                           - Prodloužení chodníku směr Obora 

Zastupitelé obce záměr realizace investičních akcí schválili a projekty dále zůstanou 

v majetku obce. 

 

Hlasování pro schválení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

V Jabloňanech 10. 12. 2013 

 

 

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

                                                                                                    Hlaváček Pavel 

                                                                                                      starosta obce 


