
ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany  

konaného dne 18. 11. 2014 

 
Starosta obce Roman Plch zahájil zasedání v 19:03h a všechny přivítal. 

 

Technický bod: 

 

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

na úřední desce Obecního úřadu Jabloňany v zákonem stanovené lhůtě a dále konstatoval, že 

je přítomno 8 členů zastupitelstva z 9 a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Přítomni:  

Dvořák Martin, Hlaváček Pavel, Machač Jaroslav, Ocetek Miroslav, Plch Roman, Prudký 

Milan, Strya Milan, Vlach Roman 

 

Omluveni:  Fojt Jaroslav 

 

Veřejnost:  7 

 

Hosté: 0  

 

Usnesení č. 1:  

 

Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelkou byla jmenována Fojtová Monika a ověřovateli 

zápisu Hlaváček Pavel a Machač Jaroslav. 

 

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

 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

Starosta obce předložil zveřejněný program zasedání a navrhl jako bod č. 11 doplnit „Dodatek 

k veřejnoprávní smlouvě s Městem Boskovice na projednávání přestupků“ a bod „Diskuze, 

různé“ zařadit jako bod č. 12. 

 

Usnesení č. 2: 

 

Starosta obce dal hlasovat o následujícím programu zasedání: 

 

1. Smlouva o příspěvku na financování sítě sociálních služeb 

2. Smlouva o smlouvě budoucí „Jabloňany, DP Stejskal“ 

3. Smlouvy o smlouvách budoucích E.ON 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2014, 7/2014, 8/2014 – na vědomí 

5. Plán inventur na rok 2014 

6. Cena vodného na rok 2015 – VAS Boskovice 

7. Informace o stavu předání agendy obecního úřadu 

8. Výplata odměny při skončení výkonu funkce 

9. Zastupování obce ve Svazku obcí Svitava 



10. Diskuze k podnětům na rozvoj a činnost obce 

11. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Boskovice na projednávání přestupků 

12. Diskuze, různé 

 

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

 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

Bod programu č. 1 

 

Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální 

prevence. Udal důvody, které nutí Město Boskovice k uzavření této smlouvy. K této 

problematice se vyjádřil i pan Hlaváček, a doplnil informace z porady starostů v Boskovicích.  

 

Usnesení č. 3: 

 

Zatupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální 

prevence s Městem Boskovice na rok 2015. 

 

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

 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

Bod programu č. 2 

 

Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

„Jabloňany, DP Stejskal“ na obecním pozemku  p. č. 84/56 v k. ú. Jabloňany. Zastupitelstvo 

smlouvu projednalo a poté dal starosta o smlouvě hlasovat. 

 

Usnesení č. 4 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

„Jabloňany, DP Stejskal“ na obecním pozemku p. č. 84/56 v k. ú. Jabloňany.   

 

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

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

Bod programu č. 3 

 

Starosta obce předložil Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích 

obce p. č. st. 56, st. 65, st. 108, 242/1, 242/2, 242/4, 242/6, 242/7, 1132/1, 1132/6, 1132/33, 

1132/47, 1132/49, 1132/50 v katastrálním území Jabloňany. Starosta obce objasnil situaci, 

která vzešla z naplánované akce firmy E.ON „Jabloňany, obnova NN střed“, kterou bude 

firma E.ON realizovat v roce 2016. Protože bude NN vedeno zemí, dojde k odstranění 

stávajících stožárů NN, na kterých jsou ukotvena světla veřejného osvětlení. Obec bude muset 

souběžně s touto akcí vystavět nové sloupy veřejného osvětlení a osadit je lampami. Obec 

musí nechat na tuto akci zpracovat projektovou dokumentaci. Místostarosta pan Machač 

popsal jednání s firmou ADITIS, která zajišťuje pro firmu E.ON veškeré práce související 

s projektovou dokumentací a uzavírání právních vztahů jak s obcí, tak s občany, jejichž 



nemovitosti budou touto stavbou dotčeni. Rovněž zdůraznil, že nejsou písemně podchyceny 

podmínky, za kterých budou práce realizovány (např. uložení kabelu veřejného osvětlení do 

stejného výkopu pro kabel NN, pokládka dlažeb apod.). Navrhl vyvolat jednání se zástupci 

firmy E.ON a vyjasnění podmínek průběhu celé akce. Zastupitelstvo proto pověřilo starostu   

a místostarostu obce k dalšímu jednání se zástupci firem ADITIS a E.ON a rozhodlo se, 

odložit schválení smlouvy o smluvě budoucí o zřízení věcného břemene k projednání na 

některém z příštích zasedání ZO. 

 

Zastupitelstvo obce vzalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

pozemcích obce p. č. st. 56, st. 65, st. 108, 242/1, 242/2, 242/4, 242/6, 242/7, 1132/1, 1132/6, 

1132/33, 1132/47, 1132/49, 1132/50 v katastrálním území Jabloňany na vědomí. 

 

Bod programu č. 4 

 

Starosta obce předložil rozpočtová opatření č. 6/2014, 7/2014, 8/2014, které schválil ve své 

pravomoci starosta obce pan Hlaváček. Účetní obce objasnila, kterých příjmů a výdajů se 

rozpočtová opatření týkala. 

 

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření č. 6/2014, 7/2014, 8/2014 na vědomí. 

  

Bod programu č. 5 

 

Starosta obce předložil k projednání plán inventur. Sdělil, že se při předání obce dohodl 

současný starosta a místostraosta s předávajícími, že by bylo vhodné, aby se alespoň jeden 

zúčastnil inventarizace jako člen hlavní inventarizační komise. Pan Hlaváček konstatoval, že 

s tím souhlasí. Starosta tedy navrhl, aby členové ústřední inventarizační komise byli pan Plch, 

Machač, Hlaváček a paní Fojtová. Dále starosta obce navrhl, aby členové 1. dílční 

inventarizační komise byli pan Fojt, Vlach a Dvořák a členové 2. dílční inventarizační komise 

pan Strya, Ocetek a Prudký. Navržení členové DIK se domluvili, že dílčí inventarizace 

proběhnou v sobotu 10. 1. 2015 v budově OÚ od 13h a v požární zbrojnici od 15h.  

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje Plán inventur na rok 2014 a následující složení 

inventarizačních komisí: 

ÚIK:  předseda  - Plch Roman, členové – Hlaváček Pavel, Machač Jaroslav, Fojtová Monika 

DIK č. 1: předseda - Fojt Jaroslav, členové – Vlach Roman, Dvořák Martin 

DIK č. 2: předseda – Strya Milan, členové – Ocetek Miroslav, Prudký Milan 

 

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

 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

Bod programu č. 6 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem provozovatele vodovodu VAS Boskovice na 

úpravu ceny vodného na rok 2015. Byly předneseny tři varianty. Zastupitelstvo varianty 

projednalo a odsouhlasilo schválení varianty č. 2.  

 

 



Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu ceny vodného z vodovodu, který provozuje VAS 

Boskovice na rok 2015 v podobě varianty č.2: 

Varianta 2: 0% nárůst ceny, tj. zvýšení pohyblivé složky vodného na 34,45 Kč/m3 (tj. 

+2,65 Kč/m3) a snížení pevné složky (paušálu) na 494,- Kč/rok (-203,- Kč/rok), tak, aby 

průměrná cena zůstala na úrovni roku 2014. Nájemné 63,5 tis. Kč, vyšší o 33,5 tis. Kč než 

plánované nájemné 2014. 

  

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

 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

 

Bod programu č. 7 

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o  stavu předání agendy obecního úřadu. Konstatoval, 

že předání proběhlo vstřícně, za to předávajícím poděkoval. Starosta obce požádal pana 

Hlaváčka o objasnění smlouvy na poskytnutí služeb BOZP, která byla při předávání 

opomenuta a na které je uveden termín provedení 27. 8. 2014 od 8 hodin. Obecní úřad 

kontaktovala zástupkyně firmy, která hodlá tyto služby provést. Starosta obce kontaktuje 

k vyjasnění situace zástupkyni firmy EXPERIA        a zjistí, proč služby nebyly provedeny 

v původním uvedeném termínu a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.  

 

Zastupitelstvo obce vzalo informace o stavu předání agendy obecního úřadu na vědomí. 

 

Bod programu č. 8 

 

Byla projednána výplata odměny při skončení výkonu funkce neuvolněného starosty. Panu 

Hlaváčkovi náleží za dobu výkonu funkce neuvolněného starosty, dle celých uzavřených 

kalendářních let 1 + 5  (celkem tedy 6) měsíčních odměn. Starosta obce se dotázal pana 

Hlaváčka, zda preferuje jednorázovou výplatu či výplatu ve splátkách. Pan Hlaváček 

konstatoval, že výplatu jednorázovou. Starosta obce dal tedy hlasovat o jednorázové výplatě. 

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou výplatu odměny při skončení výkonu funkce 

neuvolněného starosty. 

 

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

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

Protože s jednorázovou výplatou souvisí nutnost navýšit prostředky na výdajovém paragrafu 

rozpočtové skladby 6112 – Zastupitelstva obcí, požádal starosta účetní paní Fojtovou             

o navržení rozpočtového opatření na tento výdaj. Paní Fojtová navrhla schválit rozpočtové 

opatření č. 9/2014, které zahrnuje pohyb mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby ve 

výši 55.000,-Kč tj. zvýšení výdajů na § 6112 – Zastupitelstva obcí a snížení výdajů na § 2212 

– Silnice o 55.000,-Kč. Starosta obce dal o tomto navrženém rozpočtovém opatření hlasovat. 

 



 

 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014, které zahrnuje přesun prostředků 

ve vši 55.000,-Kč z § 2212 – Silnice na § 6112 – Zastupitelstva obcí.  

 

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

 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

Bod programu č. 9 

 

Starosta obce informoval, že obec je členem dobrovolného svazku obcí Svitava, na jejichž 

zasedání obec zastupuje starosta a místostarosta. Pan Hlaváček objasnil hlasovací právo ve 

svazku, každá obec má jeden hlas, hlasuje starosta obce, pokud není přítomen hlasuje 

místostarosta obce. Navrhl ponechat tento stav. Starosta obce dal o zastupování v DSO 

Svitava hlasovat. 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Romana Plcha  a místostarostu Jaroslava Machače  

v zastupování obce Jabloňany na jednáních dobrovolného svazku obcí Svitava ode dne přijetí 

tohoto usnesení tj. od 18. 11. 2014. 

 

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

 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

Bod programu č. 10 

 

Starosta obce otevřel diskuzi  k  podnětům na rozvoj a činnost obce, kde se mohli vyjádřit 

zastupitelé i přítomní občané. Pan Machač doplnil, že s touto otázkou úzce souvisí i příprava 

rozpočtu na rok 2015. Upozornil, že tento se dokonce roku nestihne schválit a že obec bude 

na počátku roku 2015 hospodařit podle rozpočtového provizoria.  

Seznam vznesených podnětů a připomínek, u kterých bude následně prověřena potřebnost a 

možnosti realizace: 

 

xxxxxxxxxxxxx – rekonstrukce a oplocení požární nádrže 

 

xxxxxxxxxxxxx – rekonstrukce propusti před požární nádržkou ležící v místní komunikaci 

 

xxxxxxxxxxxxx – větší množství kontejnerů, případně i v jiné lokalitě, oprava chodníku u 

domu č.p.55 

 

xxxxxxxxxxxxx – kanalizace v ulici od  č. p. 8 po č.p. 40 

 

xxxxxxxxxxxxx – chodník směr Obora, oprava silnice Zalitavsko, což jsou akce, na které byla 

v předchozím období již zpracována projektová dokumentace. 



 

xxxxxxxxxxxxx – parkovací místa na pozemku p. č. 1132/7 

 

xxxxxxxxxxxxx – oprava chodníku od č. p. 39 po č. p. 1 

 

xxxxxxxxxxxxx – nadstavba nad hasičskou zbrojnicí, doplněna informací o pracovní schůzce 

týkající se multifunkční nástavby požární zbrojnice a rekonstrukce sociálního zařízení 

v budově pohostinství, která proběhne ve středu 19. 11. 2014 v 18.00h v budově OÚ 

 

xxxxxxxxxxxxx – odstranění hliněných (vyšlapaných) ploch na trávníku na hřišti za školou 

 

xxxxxxxxxxxxx – informace o nevyhovujícím stavu podlah v místní ZŠ v návaznosti na 

provedenou kontrolu Českou školní inspekcí a nevhodnost prostoru za školou pro výuku TJ 

(kameny na travnaté ploše) 

 

xxxxxxxxxxxxx – problematika neexistence školní družiny v místní ZŠ 

 

xxxxxxxxxxxxx – zjištění technického stavu vodovodu v horní části obce Kocimberk, 

případná celková rekonstrukce vodovodu 

 

xxxxxxxxxxxxx – zvážit eventuální celkovou likvidaci požární nádrže místo její rekonstrukce      

a její nahrazení nadzemními hydranty  

 

xxxxxxxxxxxxx – multifunkční sportoviště směřovat do areálu v Luhu, kde jsou k využití i 

kabiny a sociální zařízení, na pozemku p. č. 1010/1 realizovat případně jen tenisový kurt, 

např. s antukovým povrchem (který je levnější), aby nemuselo dojít k přeložce vodovodu 

 

xxxxxxxxxxxxx – problematika neexistence stavebních pozemků, starosta obce poznamenal, 

že je vypracována zastavovací studie, problém je ale, že ve vytipované lokalitě se nachází 

vedení VN a to, že v současnosti jsou všechny pozemky ve vlastnictví soukromých osob  

 

xxxxxxxxxxxxx – špatný stav stezky  do Skalice, pan Hlaváček objasnil, že tato cesta je 

navržena k rekonstrukci v plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových 

úprav, které provádí Státní pozemkový úřad v katastrálním území Jabloňany, to samé se týká i 

cesty kolem č. p. 11 a č. p. 42 

 

xxxxxxxxxxxxx – nevhodnost pálení odpadu „Za uličkou“, zvážit štěpkování či kontejnery na 

odpad 

 

Starosta obce poděkoval za všechny podněty. Místostarosta obce poznamenal, že jsou to 

podněty k další práci související s činností obce, že se jimi bude vedení obce  zabývat a nelze 

počítat, že budou automaticky realizovány. Dále že se jedná o první pracovní seznam, který 

může být dle potřeb obce a občanů průběžně doplňován a aktualizován. Jejich realizace je 

závislá od užitečnosti, finančních možností obce (včetně možnosti spolufinancování i z jiných 

zdrojů – např. dotace atd.). 

 

Bod programu č. 11 

 

Starosta obce přednesl dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Boskovice na 

projednávání přestupků. Současná smlouva je platná do 31. 12. 2014 a pokud by nebyla 



prodložena formou dodatku, musela by obec buď zřídit přestupkovou komisi, nebo uzavřít 

novou veřejnoprávní smlouvu. Na ustavujícím zasedání bylo rozhodnuto, že bude zachován 

současný stav, kdy přestupkovou agendu pro náš úřad vykonává Město Boskovice. To rovněž 

zaslalo dodatek k již uzavřené smlouvě. Zastupitelstvo dodatek schválilo. 

  

Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Boskovice na 

vykonávání přestupkové agendy. Dodatkem se původní smlouva prodlužuje na dobu 

neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou. 

 

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

 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

Bod programu č. 12 

 

Starosta obce informoval, že 30. 11. 2014 proběhne tradiční rozsvícení vánočního stromu. 

Upozornil na špatný stav světelných řetězů. Z diskuze vyplynulo, že budou pořízeny tři 

barevné 50m ledkové řetězy. 

 

 

Termín dalšího zasedání byl stanoven na úterý 16. 12. 2014 od 19h. 

 

 

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na zasedání.  

 

 

Zapsala: Ing. Monika Fojtová 

 

 

 

Ověřovatelé:             Pavel Hlaváček               podpis …………………….. 

 

 

 

          Ing. Jaroslav Machač      podpis …………………….. 

 

 

 

Starosta:                   Roman Plch                     podpis …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


