
ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany  

konaného dne 19. 12. 2013 

 
Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:32 hod a všechny přivítal. 

 

Technický bod: 

 

Po zahájení zasedání zastupitelstva vystoupil pan Milan Strya s připomínkou k Zápisu ze 

zastupitelstva obce Jabloňany ze dne 28. 11. 2013. Konstatoval, že v zápise je chybně 

uvedena jeho připomínka, že zastupitelstvo nebylo svoláno v souladu s platnou legislativou. 

Pan Strya ve svém vystoupení upozornil na to, že byl porušen Jednací řád obce Jabloňany, čl. 

3, odst. 4, protože zastupitelé obce obdrželi e-mailovou zprávu spolu s programem jednání až 

v pátek, dne 22. 11.2013, což nesplňuje výše uvedenou část jednacího řádu a požádal 

 o opravu informace. 

 

Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla zveřejněna  

na úřední desce Obecního úřadu Jabloňany a to 7 dní přede dnem konání zastupitelstva a dále 

konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Starosta obce konstatoval, že zápis z předcházejícího zasedání byl řádně ověřen a je 

k nahlédnutí v kanceláři starosty obce. 

 

Přítomni:  

Hlaváček Pavel, Musil Josef,  Ocetek Miroslav, Fojt Jaroslav, Kejíková Kateřina,  

Strya Milan, Musilová Veronika, Richter Josef 

 

 

Omluveni:  Mrázková Hana  

Veřejnost:  2 

 

Hosté: 0  

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

a ověřovatelé zápisu ze zasedání byli Josef Musil a Josef Richter. 

 

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

 

Starosta obce předložil následující zveřejněný program: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2013 

2. Záměr o prodeji pozemků p.č. 495 a p.č. 497/1 v k.ú. Klemov 

3. Diskuse, různé 

 

Zároveň podal návrh na rozšíření programu: 

Navrhl zařadit jako bod č. 3. Projednání dopisu Diecézní charity Blansko, 

Pan Milan Strya navrhl jako bod č. 4. Stanovení pevných termínů zasedání zastupitelstva obce 

Jabloňany v roce 2014. 



Místostarosta obce navrhl jako bod č. 5. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením. 

Původní bod č. 3 se těmito návrhy posunul na bod č. 6. 

 

 

Usnesení č. 2:  
 

Starosta obce dal hlasovat o navrženém programu. Zastupitelstvo navržený program schválilo 

jednomyslně a bez námitek. 

 

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

 

 

Usnesení č. 3: 

 

Místostarosta obce předložil zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 4/2013. 

Rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy o 689.300,-- Kč, zvyšují výdaje o 50.000,-- Kč. 

Rozdíl ve výši 639.300,-- Kč bude převeden do přebytků hospodaření.  

 

Rozpočtové opatření bylo zastupitelstvem jednomyslně schváleno. 

 

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

 

 

Usnesení č. 4: 

 

Starosta obce předložil opětovně zastupitelům obce záměr obce Jabloňany o prodeji pozemků 

p.č. 495 a p.č. 497/1 v k.ú. Klemov.  

 

Zastupitelstvo záměr o prodeji výše uvedených pozemků po diskusi schválilo. 

 

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

 

 Bod č. 3: 

 

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním dopisu, který pro zastupitelstvo obce zaslala 

Diecézní charita Blansko, a kterým žádá o příspěvek na dotování dopravy dvou občanů obce 

Jabloňany do zařízení Oblastní charity Blansko – Betana Boskovice.  

  

Po předložení žádosti otevřel diskusi, ve které se zastupitelé dohodli, že rozhodnutí odloží do 

příštího zasedání a do té doby bude zjištěn postoj a možnosti rodin obou obyvatelů obce 

k dotaci na dopravu do zařízení Oblastní charity Blansko. 

 

Usnesení č. 5: 

 

Dle dohody zastupitelů obce byly stanoveny pevné termíny zasedání zastupitelstva obce 

Jabloňany v roce 2014 takto: 

1. 23. 1. 2014 

2. 20. 3. 2014 

3. 12. 6. 2014 

4. 11. 9. 2014 



Další termín nebyl stanoven z důvodu konání komunálních voleb na podzim roku 2014 a 

nutnosti stanovení termínu dle zákonných opatření. 

 

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

 

Bod č. 5 

 

Místostarosta obce předložil zastupitelům ke schválení určení pravomocí k rozpočtovým 

opatřením: 
 
V souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o  obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů,  pověřuje zastupitelstvo obce Jabloňany příkazce operace (starostu) 

částečnou pravomocí k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními 

zastupitelstva. 

 

Starosta je oprávněn: 

 

1. provádět přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje 

navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl 

celkových příjmů a výdajů  

 

2. použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu  

 

3. provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a § na straně výdajů  

z důvodu objektivně působících  skutečností, které ovlivňují plnění rozpočtu (navýšení 

příp. ponížení výdajů již rozpočtovaných) 

 

 

Změny rozpočtu, popsané v odst. 2 a 3, mohou být provedeny       

 

                                        maximálně do výše 50 000 Kč,       na každé rozpočtové opatření. 

 

 

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen 

v případech: 

 

1. kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady 

je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 

z neoprávněné úhrady 

 

2. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován 

 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou a jeho stručné odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat 

ústně). 



 
Starosta bude rozpočtová opatření dávat písemnou formou na vědomí finančnímu výboru, 

účetní a budou očíslovány. 

 
 

Usnesení č. 6: 

 

Po diskusi k předloženému návrhu zastupitelstvo obce přijalo přednesený návrh Určení 

pravomocí k rozpočtovým opatřením. 

 

Hlasování pro schválení: pro 6, proti 2, zdržel se 0 

 

 

Bod č. 6: 

 

- starosta obce informoval zastupitele o informaci Správy a údržby silnic 

Jihomoravského kraje o přípravě stavby nahrazení stávajícího mostu u školy 

propustkem z důvodu jeho havarijního stavu v roce 2014. Obec Jabloňany se k opravě 

mostu vyjádřila bez námitek, pokud bude realizována do 30.6.2014. Zastupitelstvo 

obce pověřilo starostu obce k opravě daného termínu na nový termín a to do 30.5.2014 

vzhledem k zamýšlenému pořádání VC blanenska na počátku měsíce června 2014. 

- Starosta obce informoval zastupitele obce o připravovaném hasičském cvičení 

v závěru roku 2014. 

- Pan Strya informoval o vypsání programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 a 

výzvě k předkládání žádostí o dotaci do 17.2.2014 Krajským úřadem Jihomoravského 

kraje. Pan Strya tuto informaci předložil s cílem získání dotace na stavbu 

víceúčelového hřiště v části obce U mlýna. 

Starosta obce byl pověřen zjištěním, v jakém stavu je původní projekt na vybudování 

víceúčelového hřiště, zda je možné jej předložit jako projekt k této výzvě. 

 

Ve 20:22 hodin ukončil starosta obce jednání zastupitelstva. 

 

Další jednání zastupitelstva bude svoláno dne 23.1.2014. 

 

Zapsal: Miroslav Ocetek 

 

  Ověřovatelé:            Josef Musil              podpis …………………….. 

 

 

 

           Josef Richter           podpis …………………….. 

 

 

 

Starosta:                    Hlaváček Pavel        podpis …………………….. 

 


