
ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany  

konaného dne 20. 3. 2014 

 
Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. 

 

Technický bod: 

 

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 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Starosta obce konstatoval, že zápis z předcházejícího zasedání byl ověřen po připomínkách 

pana Milana Stryi dne 6. 2. 2014 a je k nahlédnutí v kanceláři starosty obce. 

 

Přítomni:  

Hlaváček Pavel, Musil Josef,  Ocetek Miroslav, Fojt Jaroslav, Strya Milan, Richter Josef, 

Kejíková Kateřina 

 

Omluveni:  Mrázková Hana, Musilová Veronika 

 

Veřejnost:  7 

 

Hosté: 0  

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek 

 

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

 

Usnesení č. 2: 

 

Starosta obce podal návrh, aby ověřovatelé zápisu ze zasedání byli Josef Musil a Josef 

Richter. Pan Milan Strya navrhl, aby ověřovatelé zápisu byli Kateřina Kejíková a Josef Musil 

Starosta obce dal hlasovat o návrhu pana Stryi: 

Pro návrh 1 hlas. 

Starosta obce dal hlasovat pro svůj návrh ověřovatelů: 

Pro návrh 4 hlasy.  

Žádný z návrhů tedy nebyl přijat. 

 

Starosta obce podal nový návrh, aby ověřovatelé zápisu ze zasedání byli Josef Richter a Josef 

Musil. 

 

Hlasování pro schválení: pro 5, proti 0, zdržel se 2 

 

 

 

 

 



Starosta obce předložil následující zveřejněný program: 

 

1. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 

2. Dopis MAS Boskovicko Plus 

3. Dopis zastupitelstvu obce – podnět 

4. Inventarizace majetku a závazků 2013 

5. Vyřazení drobného majetku 

6. Účetní uzávěrka ZŠ Jabloňany 

7. Žádost o příspěvek na pořízení nové požární stříkačky  pro činnost mladých hasičů 

8. Návrh SDH na vybudování Multifunkčního interiérového prostoru pro Jabloňany 

9. Diskuze, různé 

 

Pan Strya připomenul, že prostřednictvím e-mailu zaslal žádost o doplnění programu jednání 

o bod Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva a požádal o jeho zařazení jako bod č. 1 dle § 

82 písmene a) Zákona o obcích, což považuje za písemný návrh na doplnění programu 

jednání,  

starosta obce navrhl doplnění programu o bod platnosti Zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 

23. 1. 2013 jako bod č. 2  s tím, že nebyl do 10 dnů od jednání zastupitelstva stvrzen 

podpisem pana Milana Stryi. 

Tím se ostatní body zveřejněného programu posunují o dvě místa. 

 

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

 

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva 

 

a) Usnesením zastupitelstva č. 12 ze dne 23. 1. 2014 bylo starostovi obce uloženo zajisti 

posouzení  stavu obecní cesty k domům č. p. 11 a 42 a  nechat vypracovat návrhy        

a položkové rozpočty na opravy této a ostatních zamýšlených akcí, které by byly 

financovány z výdajového rozpočtového paragrafu 2212 silnice. 

Starosta obce informoval o celkových cenách jednotlivých akcí: 

- Chodník v části Za uličkou: 800.000,-- Kč 

- Obecní cesta v části Zalitavsko: 900.000,-- Kč 

- Cesta ke hřišti malé kopané v části Luh: 500.000,-- až 600.000,-- Kč 

- Cesta k domům p. č. 11 a 42 – nenaceněna. 

b) Usnesením č. 13 ze dne 23. 1. 2014 bylo starostovi obce uloženo podání žádosti          

o dotaci na MMR na výstavbu Víceúčelového hřiště Jabloňany za uvedených 

podmínek. Starosta obce informoval, že žádost o dotaci nepodal z důvodu nízké 

předběžné ceny uvedené ve studii výstavby Víceúčelového hřiště Jabloňany, kde byla 

uvedena cena 700.000,--Kč, naproti tomu v položkovém rozpočtu, který předcházel 

studii bylo uvedeno 1.320.000,-- Kč. 

c) V bodu 13 zápisu z jednání dne 23. 1. 2014 byla uvedena otázka pana Milana Stryi, 

jak bude starosta obce řešit porušení rozpočtové kázně, na tuto otázku se starosta obce 

nevyjádřil. 

Pan Milan Strya navrhl usnesení k tomuto bodu: 

 

Usnesení č. 3: 

 

Starosta obce nepředložil kalkulaci ceny na opravu obecní cesty k domům č. p. 11 a 42, 

předložil položkový rozpočet na zbývající tři akce – úkol nebyl splněn, 



Starosta obce nepodal žádost o dotaci na akci Víceúčelové hřiště Jabloňany (usnesení č. 13 

Zápisu k jednání zastupitelstva obce ze dne 23. 1. 2014) – úkol nebyl splněn. 

 

Hlasování pro schválení: pro 2, proti 3, zdržel se 2 

 

Usnestní č. 3 nebylo schváleno. 

 

Ad. 2.  Platnost Zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 23. 1. 2014. 

 

Starosta obce uvedl, že má pochybnost o platnosti Zápisu z jednání zastupitelstva ze dne     

23. 1. 2014, protože pan Milan Strya jej jako ověřovatel podepsal až 6. 2 .2014, tj. 14 dnů po 

konání zastupitelstva. 

 

Pan Milan Strya k uvedenému přečetl původní verzi zápisu a verzi zápisu, který podepsal, 

uvedl časovou posloupnost v datech a hodinách elektronické komunikace a zároveň uvedl, 

v kterých bodech žádal o zpřesnění zápisu (usnensení č. 12, a usnesení č. 13). 

Dále uvedl, že k pozdnímu zápisu došlo vinou komunikace mezi ním a obecním úřadem 

Jabloňany. 

 

Usnesení č. 4 

 

Do provedení změny Jednacího řádu Zastupitelstva obce Jabloňany bude ověřování Zápisu 

z jednání Zastupitelstva obce Jabloňany probíhat následovně:  

Zápis z jednání zastupitelstva bude vyhotoven do tří dnů od jednání zastupitelstva, zápis bude 

rozeslán elektronicky ověřovatelům zápisu, kteří se do 48 hodin od odeslání vyjádří a vznesou 

své připomínky, které budou do zápisu zapracované. Zápis bude poté maximálně do 10 dnů 

od jednání zastupitelstva ověřen osobně oběma ověřovateli na obecním úřadě Jabloňany.  

 

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

 

Ad. 3. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 

 

 

Starosta obce přednesl Návrh rozpočtu Obce Jabloňany na rok 2014, který byl na fyzické i 

elektronické úřední desce vyvěšen od 14. 2. 2014 do 3. 3. 2014: 

Přepokládané příjmy: 4.200.000,-- Kč 

Předpokládané výdaje: 5.634.000,-- Kč 

Předpokládané financování: 1.434.000,-- Kč  a  otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. 

 

- Paní Kateřina Kejíková vznesla námitku, zda ve výdajích není rozpočtováno příliš 

mnoho prostředků na paragrafu 2212 Silnice, čímž bude zapojena rezerva 

z přebytku minulých let, 

- Pan Milan Strya vznesl připomínku k tomu, že položky rozpočtu se v mnoha 

případech shodují s rozpočtem z minulého roku, 

 

V 19:58 hodin opouští jednání Zastupitelstva obce Jabloňany paní Kateřina Kejíková. 

 

- Pan Milan Strya nesouhlasí s tím, aby v rozpočtu na rok 2014 byla zapojena celá 

rezerva z přebytků hospodaření minulých let. 

 



Usnesení č. 5 

 

Zastupitelstvo obce přijímá přednesený Návrh rozpočtu obce Jabloňany na rok 2014, který byl 

přijat dne 23. 1. 2014 tzn. schvaluje rozpočet na rok 2014 jako schodkový v následujícím 

složení: příjmy ve výši 4.200.000,--Kč, výdaje ve výši 5.634.000,--Kč a financování kryté 

z přebytků hospodaření minulých let ve výši 1.434.000,-Kč. 

 

Hlasování pro schválení: pro 5, proti 1, zdržel se 0 

 

 

Ad. 4. Dopis MAS Boskovicko Plus 

 

Místostarosta obce přečetl dopis MAS Boskovicko Plus, ve kterém žádá předseda MAS 

Boskovicko Plus Ing. Jaroslav Dohnálek zastupitelstvo obce o schválení zařazení správního 

území obce do územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Boskovicko Plus na období 2014 – 2020.  

Starosta obce vysvětlil smysl fungování MAS Boskovicko Plus a doporučil přijetí usnesení.  

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje zařazení správního území obce do územní působnosti 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boskovicko Plus na období 2014 – 

2020. 

 

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

 

Ad. 5. Dopis zastupitelstvu obce – podnět 

 

Starosta obce přednesl podnět pana Františka Příbyla, který navrhuje využití plánovaného 

Víceúčelového hřiště Jabloňany k pořádání pouťové a jiné zábavy. 

Osobně poté vysvětlil zastupitelům, že k takovému návrhu jej vede hluk, který je při těchto 

akcích velmi velký a jeho, jako souseda prostranství za školou, kde se tyto akce pořádají, 

tento hluk obtěžuje. Navrhl poté vybudování klubovny SDH Jabloňany v části obce U mlýna 

a pořádání akcí v tomto prostoru. Prohlásil, že bude bojovat za výhledový přesun pořádání 

pouťových a předpouťových zábav do prostor v části obce U mlýna.  

Pan Milan Strya navrhl, aby pouťové zábavy pořádali v pátek a v neděli hasiči za školou a 

v sobotu pořádali zábavu fotbalisté v Luhu. 

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínku pana Františka Přibyla a doporučuje jednání 

mezi malou kopanou a hasiči v Jabloňanech o přesunu alespoň některých zábav do areálu 

v Luhu. 

 

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

 

 

 

 

 



Ad. 6. Inventarizace majetku a závazků 2013 

 

Starosta obce přednesl Inventarizační zprávu  o průběhu a výsledku inventarizace provedené 

ke dni 31. 12. 2013. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace 

provedené ke dni 31. 12. 2013. 

 

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

 

Ad. 7. Vyřazení drobného majetku 

 

Starosta obce přednesl soupis vyřazeného majetku, který byl navržen při inventarizaci 

majetku provedeného ke dni 31. 12. 2013 a je součástí inventarizeční zprávy. 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení drobného majetku ve výši 18.342,60 Kč 

dle předloženého soupisu: 

 

IČ   78 – Pračka na hadice                                  135,-Kč 

IČ 111 – Udržovací zdroj 12V                            225,-Kč 

IČ 112 – Udržovací zdroj 12V                            225,-Kč 

IČ 204 – Zásahová hadice B75 20m                 2496,60Kč 

IČ 205 – Zásahová hadice B75 20m                 2496,70Kč 

IČ 206 - Zásahová hadice B75 20m                  2496,70Kč 

IČ 209 – Dřevěná venkovní sedací souprava     1783,80Kč 

IČ 210 - Dřevěná venkovní sedací souprava     1783,80Kč 

IČ 227 – Hadice zásahová C52 Extreme          1675,00Kč 

IČ 228 – Hadice zásahová C52 Extreme          1675,00Kč 

IČ 229 – Hadice zásahová C52 Extreme          1675,00Kč 

IČ 230 – Hadice zásahová C52 Extreme          1675,00Kč 

 

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

 

 

Ad. 8. Účetní uzávěrka ZŠ Jabloňany 

 

Starosta obce přednesl účetní závěrku ZŠ Jabloňany. 

 

 



Usnesení č. 10: 

 

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky Základní školy Jabloňany, okres 

Blansko, příspěvková organizace za rok 2013 

 

Adresa: Jabloňany 38, 679 01 Skalice and Svitavou, IČ: 75024161 

 

Identifikace schvalované účetní závěrky: 

- výkaz „ROZVAHA  pro příspěvkové organizace“ sestavený k 31. 12. 2013 

- výkaz  „VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY pro příspěvkové organizace“ sestavený   

   k 31. 12. 2013 

- výkaz  „ PŘÍLOHA  (základní)“  sestavený k 31. 12. 2013 

- inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace ke dni 31. 12. 2013 

- protokol z veřejnoprávní kontroly vykonané zřizovatelem dne  13. 6. 2013 

- protokol z veřejnoprávní kontroly vykonané zřizovatelem dne  12. 12. 2013 

 

Datum rozhodování o schválení/neschválení účetní závěrky:  20. 3. 2013 

 

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 

Zastupitelstvo obce Jabloňany v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích č.128/2000 Sb., 

a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných  účetních jednotek  schvaluje  účetní závěrku Základní školy Jabloňany, 

okres Blansko, příspěvková organizace za rok 2013 a výsledek hospodaření za rok 2013 ve 

výši 0,--Kč. 

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení/neschválení účetní závěrky: 

- hlasování pro schválení: Hlaváček Pavel, Musil Josef,  Ocetek Miroslav, Fojt Jaroslav, Strya 

Milan, Richter Josef, 

- hlasování pro neschválení: 0 

- zdržel se hlasování: 0 

 

 

Ad. 9. Žádost o příspěvek na pořízení nové požární stříkačky pro činnost mladých 

hasičů  

 

Starosta obce přednesl žádost SDH Jabloňany o příspěvek na pořízení nové požární stříkačky 

pro činnost mladých hasičů. 

Pan Jaroslav Machač ml.  žádost doplnil upřesňujícími informacemi o stavu současně 

používané požární stříkačky a možnostmi využití nově pořízené požární stříkačky.  

Poté se rozvinula diskuse, zda je nezbytně nutný nákup nové požární stříkačky a diskuse o 

výši garantovaného příspěvku na pořízení nové požární stříkačky, která byla stanovena na 

50% ceny pořizované hasičské stříkačky.  

 

Usnesení č. 11: 

 

Zastupitelstvo obce poskytne na nákup nové požární stříkačky PS 15 dle žádosti 50% z ceny a 

zároveň bere na vědomí, že bude na dresech mladých požárníků umístěn obecní znak. 

 

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

 



Ad. 10. Návrh SDH na vybudování Multifunkčního interiérového prostoru pro 

Jabloňany 

 

Zastupitelé obce se seznámili s úvodní studií na Multifunkční interiérový prostor pro 

Jabloňany, kterou předložili členové SDH Jabloňany. 

Pan Jaroslav Machač ml. přednesl komentář k úvodní studii a možnosti přípravy pro stavební 

povolení stavby.  

 

Zastupitelstvo obce vzalo úvodní studii Multifunkčního interiérového prostoru pro Jabloňany 

na vědomí. 

 

Ad.  11. Diskuse, různé 

 

 Pan Kovář, nájemce obecního rybníka, požádal o diskusi na téma zvýšení nájmu za 

užívání obecního rybníka. Odsouhlasená výše 6.000,-- Kč, která byla přijata  je podle 

něj v těchto lokalitách vysoká a navrhoval změnit přijatou částku na 2.000,-- Kč.  

            Zdůraznil, že na pronájmu má i nadále zájem, snížení výše nájmu zdůvodnil tím, že 

            na rybníce i v jeho okolí udržuje pořádek a sbírá odpadky a hospodaří na vodní ploše  

            v zájmu obce i využití vodní plochy mládeží. 

            Zastupitelstvo se dohodlo, že původně přijatou částku nájmu nebude revokovat.  

 Pan Milan Strya na základě podnětů od jeho voličů vyzval starostu obce pana Pavla 

Hlaváčka k odstoupení z funkce. Na tuto výzvu starosta obce odpověděl, že odstoupit 

nehodlá. Odstoupení by zvážil pouze na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. 

 

 

Ve 21:50 hodin ukončil starosta obce jednání zastupitelstva. 

 

Další jednání zastupitelstva bude svoláno dne 12. 6. 2014. 

 

Zapsal: Miroslav Ocetek 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


