
Usnesení Zastupitelstva obce Jabloňany 

ze zasedání konaného dne 12. 6. 2014 

 

 

 

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 Hana Mrázková  

a Jaroslav Fojt. 

 

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

 

Starosta obce předložil následující zveřejněný program: 

 

1. Nové smlouvy s firmou EKO-KOM 

2. Jednací řád obce 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2014 

4. Darování použité obytné kontejnerové buňky 

5. Zápis z kontroly kontrolního výboru 

6. Dodatek k nájemní smlouvě rybník 

7. Žádost o prodloužení vodovodního řadu 

8. Účetní závěrka obce za rok 2013 

9. Závěrečný účet obce za rok 2013 

10. Žádost o přijetí stanoviska k závadám – škola, inspekční zpráva 

11. Příprava možné výstavby nadstavby nad hasičskou zbrojnicí 

12. Příspěvek na pořízení nové požární stříkačky pro mládež 

13. Diskuse, různé 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti pana Stryi o zařazení Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Jabloňany, okres Blansko do programu jednání 

zastupitelstva obce a navrhl jej zařadit jako bod č. 9, čímž budou body 9., 10., 11., a 12. 

posunuty o jedno místo.  

Dále navrhl program jednání rozšířit o o bod č. 14: Informace firmy E.ON Česká republika, 

s.r.o., dále o bod 15: Rekonstrukce oplocení dětského hříště. Tím se původní bod č. 13: 

Diskuse, různé posune na bod č. 16. 

 

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

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM, a.s. a Obcí Jabloňany v zaslaném znění. 

 

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

 



 

Usnesení č. 4 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Jabloňany v předloženém znění  

a zároveň se tímto Jednacím řádem ruší Jednací řád Zastupitelstva obce Jabloňany ze dne     

30. 11. 2006. 

 

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

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje Darovací smlouvu v předloženém znění, jejímž 

předmětem je použitá obytná kovová buňka. 

 

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

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený Zápis z provedené kontroly kontrolního 

výboru zastupitelstva obce Jabloňany ze dne 13. 3. 2014.  

 

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

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2011 ze dne 1. 6. 2011, 

kterým se stanoví cena nájmu za druhotné využití vodní plochy ve výši 4.500,-- Kč. 

 

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

 

Na jednání zastupitelstva se dostavila v 19:30 hodin paní Kateřina Kejíková. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí možnost prodloužení vodovodního řádu a zároveň 

zvažuje kompletní rekonstrukci vodovodu v horní části obce Kocimberk. 

 

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

 

Usnesení č. 9: 

 

Protokol o schválení účetní závěrky Obce Jabloňany 

Adresa: Jabloňany 88, 679 01 Skalice and Svitavou, IČ: 00636754 

 

Identifikace schvalované účetní závěrky: 

- výkaz „ROZVAHA“ sestavený k 31. 12. 2013 

- výkaz  „VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY“ sestavený k 31. 12. 2013 

- výkaz  „ PŘÍLOHA“  sestavený k 31. 12. 2013 

- Inventarizační zpráva – souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené 

   ke dni 31. 12. 2013 



- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Jabloňany, okres Blansko 

- Zpráva o výsledcích finančních kontrol v obci Jabloňany – příloha č. 1 b 

 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:  12. 6. 2014 

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení/neschválení účetní závěrky: 

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

Milan, Richter Josef, Mrázková Hana, Kejíková Kateřina 

 - hlasování pro neschválení: 0 

- zdržel se hlasování: 0 

 

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 Obce Jabloňany a 

výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši +229.903,41Kč. 

 

Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje závěrečný účet obce vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením s výhradou a přijímá toto opatření k nápravě chyb a nedostatků 

při přezkoumání hospodaření: 

 

Nedostatek: 

 

Při přezkoumání hospodaření obce Jabloňany za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky 

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření a to: 

nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními 

právními přepisy – změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením. 

 

Opatření k nápravě: 

 

Ke zjištěným nedostatkům bylo přijato systémové opatření na zastupitelstvu obce konaném 

dne 19. 12. 2013. Na tomto zasedání byla usnesením č. 6 udělena starostovi obce pravomoc 

ke schvalování rozpočtových opatření maximálně do výše 50.000,-- Kč na každé rozpočtové 

opatření. 

 

Nadále bude postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

v platném znění, tzn. že nerozpočtované výdaje budou uhrazeny až po provedení úpravy 

rozpočtu rozpočtovým opatřením. 

 

Lhůta pro plnění přijatého opatření: 

 

Bez lhůty, opatření již bylo splněno. 

 

 

Hlasování pro schválení: pro 5, proti 0, zdržel se 3 

 

 

 



 

Usnesení č. 11: 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí inspekční zprávu s tím, že jednotlivé závady budou 

řešeny dle možností vlastníka budovy a zároveň schvaluje Dohodu o partnerství mezi Obcí 

Jabloňany a Základní školou Jabloňany, okres Blansko, příspěvková organizace. 

 

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

 

Usnesení č. 12: 

 

Zastupitelstvo schvaluje pořízení projektové dokumentace na akci Multifunkční interiérový 

prostor pro Jabloňany ve výši 35.000,-- Kč. 

 

Hlasování pro schválení: pro 5, proti 0, zdržel se 3 

 

Usnesení č. 13: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na darování pojízdné stříkačky PPS 12 (rok 

pořízení 1986) a zároveň schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí účelového finančního 

daru ve výši 75.000,-- Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 14: 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání s revizním technikem dětských hřišť o 

možnosti rekonstrukce s tím, že bude žádat vyjádření z jakého materiálu může být oplocení 

dětského hřiště provedeno a dle možností bude dále řešit materiál a způsob řešení celého 

oplocení dětského hřiště. 

 

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

 

 

V Jabloňanech dne 23. 6. 2014 

 

 

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

                                                                                                               Hlaváček Pavel 

                                                                                                                 starosta obce 

 


