ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany
konaného dne 23. 1. 2014
Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal.
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 6 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, Strya Milan, Richter Josef
Omluveni: Mrázková Hana, Kejíková Kateřina, Musilová Veronika
Veřejnost: 6
Hosté: 0
Usnesení č. 1:
Starosta obce podal návrh, aby zapisovatelem byl jmenován Miroslav Ocetek
Hlasování pro schválení: pro 5, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 2:
Starosta obce podal návrh, aby ověřovatelé zápisu ze zasedání byli Milan Strya a Jaroslav
Fojt.
Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Starosta obce předložil následující zveřejněný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Navýšení nájemného z vodohospodářské infrastruktury za rok 2013
Schválení prodeje pozemků p. č. 495 a p. č. 497/1 v k. ú. Klemov
Nákup pozemku p. č. 79/4 v k. ú. Jabloňany
Rozpočtové opatření č. 5/2013
Protokol z kontroly v příspěvkové organizaci
Projednání žádosti diecézní charity Blansko
Příprava a návrh rozpočtu na rok 2014
Diskuze, různé

Poté vystoupil pan Jaroslav Fojt a žádal o doplnění programu o bod:
Změna nájemného na vodní ploše v Luhu, který bude zařazen jako bod č. 7 před Přípravu a
návrh rozpočtu na rok 2014.

Dále starosta obce navrhl doplnit program o body:
Žádost SONS o finanční příspěvek,
Žádost o příspěvek na pořízení nové požární stříkačky pro činnost mladých hasičů,
Žádost o posouzení současného stavu obecní cesty a možnosti řešení,
které budou zařazeny do programu jako body 8, 9 a 10.
Pan Milan Strya požádal doplnit program jednání o bod:
Schválení podání žádosti na výstavbu víceúčelového hřiště U Mlýna, který bude zařazen jako
bod č. 11, čímž se původní bod č. 7 posouvá na bod č. 12 a bod č. 8 se posouvá na bod č. 13.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje navržený program včetně všech podaných doplňujících návrhů.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 1: Navýšení nájemného z vodohospodářské infrastruktury za rok 2013
Starosta obce předložil zastupitelům Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě
a rozvoji vodovodu a její přílohu č. 3 Nájemné na rok 2013 s Vodárenskou akciovou
společností, a.s., divize 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, který zvyšuje nájemné pro rok
2013 na částku 158.500,-- Kč. Rozdíl ve výši 130.000,-- Kč uhradí VAS obci na základě
faktury.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě a
rozvoji vodovodu a její přílohu č. 3 Nájemné na rok 2013 s Vodárenskou akciovou
společností, a.s., divize 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, který zvyšuje nájemné pro rok
2013 na částku 158.500,-- Kč.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 2: Schválení prodeje pozemků p. č. 495 a p. č. 497/1 v k. ú. Klemov
Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení prodej obecních pozemků p. č. 495 a
p. č. 497/1 v k. ú. Klemov firmě Malesspol v ceně 7,-- Kč/m2 .
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 495 a p. č. 497/1 v k. ú. Klemov
firmě Malesspol za cenu 7,-- Kč/m2 .
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0

Bod č. 3: Nákup pozemku p. č. 79/4 v k. ú. Jabloňany
Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení nákup pozemku p. č. 79/4 v k. ú.
Jabloňany od firmy Malesspol v ceně 10,-- Kč/m2 .
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č. 79/4 v k. ú. Jabloňany od firmy Malesspol
za cenu 10,-- Kč/m2 .
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 5/2013
Místostarosta obce seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 5/2013, které schválil
starosta obce a jímž se navyšují celkové příjmy obecního rozpočtu o 34.100,-- Kč a celkové
výdaje obecního rozpočtu o 34.100,-- Kč.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2013 .
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 5: Protokol z kontroly v příspěvkové organizaci
Starosta obce předložil zastupitelům Protokol o vykonané veřejnoprávní průběžné kontrole
v příspěvkové organizaci Základní škola Jabloňany.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje Protokol o vykonané veřejnoprávní průběžné kontrole
v příspěvkové organizaci Základní škola Jabloňany.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 6: Projednání žádosti diecézní charity Blansko
Starosta obce opětovně předložil zastupitelům Žádost Diecézní charity Blansko o finanční
spoluúčast při zajišťování dopravy občanů obce do zařízení Oblastní charity Blansko – Betana
Boskovice ve výši 5.120,-- Kč/měsíc.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost Diecézní charity Blansko o finanční spoluúčast při
zajišťování dopravy občanů obce do zařízení Oblastní charity Blansko – Betana Boskovice ve
výši 5.120,-- Kč/měsíc.

Hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 1
Bod č. 7: Změna nájemného na vodní ploše v Luhu
Pan Jaroslav Fojt přednesl návrh zvýšení nájemného na vodní ploše rybníka v Luhu na příští
nájemné období ze současných 1.000,-- Kč na 5.000,-- až 6.000,-- Kč.
Po diskusi zastupitelstvo navrhlo nájemné na další období ve výši 6.000,-- Kč.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení nájemného na vodní ploše rybníka v Luhu na příští
nájemné období ze současných 1.000,-- Kč na 6.000,-- Kč.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 8: Žádost SONS o finanční příspěvek
Starosta obce přednesl zastupitelům žádost o finanční příspěvek Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o finanční příspěvek Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR.
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 9: Žádost o příspěvek na pořízení nové požární stříkačky pro činnost mladých
hasičů.
Starosta obce přednesl zastupitelům Žádost o příspěvek na pořízení nové požární stříkačky
pro činnost mladých hasičů.
Pan Jaroslav Machač ml. seznámil zastupitele se snahou získat financování tohoto záměru
pomocí finančních zdrojů od sponzorů s tím, že by konkrétní požadavek na obec předložil až
po vyjádření oslovených subjektů.
Projednání tohoto bodu odloženo na jednání zastupitelstva obce dne 20.3.2014.
Bod č. 10: Žádost o posouzení současného stavu obecní cesty a možnosti řešení
obyvatel domů číslo popisné 11 a 42
Starosta obce přednesl zastupitelům Žádost o posouzení současného stavu obecní cesty a
možnosti řešení obyvatel domů číslo popisné 11 a 42.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit posouzení stavu této obecní cesty a nechat
vypracovat návrhy a položkové rozpočty na opravy této a ostatních zamýšlených akcí, které
by byly financovány z položky výdajového rozpočtového paragrafu 2212 silnice a ukládá

jejich předložení zastupitelstvu obce k posouzení a určení priorit. Termín : 20.3.2014
Odpovídá : starosta obce
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 11: Schválení podání žádosti na výstavbu víceúčelového hřiště
Pan Milan Strya předložil zastupitelstvu položkový rozpočet ve výši 1.341.420,-- Kč a
vizualizaci k akci Víceúčelové hřiště Jabloňany. Seznámil přítomné se situací a již
proběhlým jednáním k podání žádosti o dotaci na výše uvedenou akci do 17.2.2014.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce podáním žádosti o dotaci na MMR na výstavbu
Víceúčelového hřiště Jabloňany za předpokladu, že bude minimálně dlouhé 30 metrů, bude
umístěno na pozemku p. č. 1010, za pomoci agentury EUROPROJEKT do 17.2.2014.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na výstavbu Víceúčelového
hřiště Jabloňany za předpokladu, že bude minimálně dlouhé 30 metrů, bude umístěno na
pozemku p. č. 1010, za pomoci agentury EUROPROJEKT do 17.2.2014.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podát žádost o dotaci na MMR na výstavbu
Víceúčelového hřiště Jabloňany za předpokladu, že bude minimálně dlouhé 30 metrů, bude
umístěno na pozemku p. č. 1010 za pomoci agentury EUROPROJEKT do 17.2.2014.
Termín : 17.2.2014 Odpovídá : starosta obce
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 12: Příprava a návrh rozpočtu na rok 2014
Místostarosta obce seznámil zastupitele s Návrhem rozpočtu obce Jabloňany na rok 2014.
Předpokládané příjmy: 4.200.000,-- Kč
Předpokládané výdaje: 5.634.000,-- Kč
Protože je rozpočet schodkový, bude do rozpočtu zapojena rezerva z přebytků hospodaření
minulých let.
Rozpočet obce na rok 2014 bude schvalován na zasedání zastupitelstva dne 20. 3. 2014.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Jabloňany na rok 2014.
Hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 1

Bod č. 13: Diskuze ,různé

-

Zástupci SDH Jabloňany informovali zastupitele o předpokládaném termínu VC
Blanenska v Jabloňanech, který je připravován na 1. 6. 2014.
Pan Milan Strya se dotázal starosty obce, jak bude řešit porušení rozpočtové kázně,
čímž byl porušen Zákon 250/2000 Sb., par. 22.
Starosta obce na dotaz reagoval tím, že na vznesenou otázku bude reagovat na
následujícím zasedání zastupitelstva obce Jabloňany dne 20.3.2014.

Ve 20:01 hodin ukončil starosta obce jednání zastupitelstva.
Další jednání zastupitelstva bude svoláno dne 20. 3. 2014.
Zapsal: Miroslav Ocetek
Ověřovatelé:

Starosta:

Milan Strya

podpis ……………………..

Jaroslav Fojt

podpis ……………………..

Hlaváček Pavel

podpis ……………………..

