ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany
konaného dne 11. 9. 2014
Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 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.
Přítomni:
Hlaváček Pavel, Musil Josef, Ocetek Miroslav, Fojt Jaroslav, Strya Milan, Richter Josef,
Kejíková Kateřina
Omluveni: Musilová Veronika, Mrázková Hana
Veřejnost: 4
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 Strya Milan a Musil Josef.
Hlasování pro schválení: pro 5, proti 0, zdržel se 2
Starosta obce předložil následující zveřejněný program:
1. Smlouva na dotaci z rozpočtu JMK pro JSDH – předurčenost
2. Smlouva na dotaci z rozpočtu JMK pro JSDH – věcné vybavení
3. Rozpočtové opatření č. 2/2014, 3/2014, 4/2014 – na vědomí
4. Rozpočtové opatření č. 5/2014
5. Zápis z kontroly finančního výboru
6. Žádost MSSS Boskovice o příspěvek na občany
7. Žádost o zřízení školní družiny
8. Žádost o příspěvek na výstavbu rodinného domu
9. Zpráva z přezkumu hospodaření obce za I. pololetí 2014
10. Diskuse, různé

Poté starosta obce informoval přítomné o žádosti pana Milana Stryi zařadit do programu
jednání zastupitelstva bod: Informace – podrobný rozpis položek výdajů paragrafu 6112
Zastupitelstva obcí a paragrafu 6171 Činnost místní správy za uplynulé volební období.
Pan Milan Strya poté svou žádost o zařazení tohoto bodu na program jednání ústně stáhl.
Starosta obce dal poté hlasovat o původně navrženém programu.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Ad 1. Smlouva na dotaci z rozpočtu JMK pro JSDH - předurčenost
Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 026441/14/OKH, jejímž předmětem je poskytnutí účelové finanční podpory
předurčené pro civilní ochranu obyvatelstva JMK ve výši 80.000,-- Kč.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je
předurčena pro civilní ochranu a ochranu obyvatelstva JMK ve výši 80.000,-- Kč tak jak je
určeno ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 026441/14/OKH.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad. 2. Smlouva na dotaci z rozpočtu JMK pro JSDH – věcné vybavení
Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 026305/14/OKH na věcné vybavení neinvestiční povahy ve výši 610,-- Kč.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která je určena
pro věcné vybavení neinvestiční povahy ve výši 610,-- Kč.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2014, 3/2014, 4/2014
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o schválení rozpočtového opatření:
-

č. 2/2014, které obsahuje zvýšení výdajů a financování o 50.000,-- Kč - finanční dar
SDH Jabloňany,
č. 3/2014, které obsahuje zvýšení příjmů o 22.000,-- Kč – dotace na plat VPP, zvýšení
výdajů o 47.000,-- Kč na plat VPP a finanční dar ve výši 25.000,-- Kč pro SDH
Jabloňany, financování ve výši 25.000,--Kč na pokrytí výdajů,

-

č. 4/2014, které obsahuje zvýšení příjmů o 22.000,-- Kč na plat VPP a zvýšení výdajů
o 22.000,-- Kč na plat VPP.

Zastupitelstvo obce vzalo opatření č. 2/2014, 3/2014 a 4/2014 na vědomí.

Ad. 4. Rozpočtové opatření č. 5/2014
Místostarosta obce předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 5/2014, jehož
obsahem je zvýšení příjmů o 123.700,-- Kč a zvýšení výdajů o 123.700,--Kč, součástí RO je
navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci ZŠ Jabloňany na opravu
střechy ve výši 20.000,--Kč.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 v předloženém znění.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad. 5. Zápis z kontroly finančního výboru
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Zápisem z provedené kontroly finančního výboru
zastupitelstva obce Jabloňany, která proběhla dne 21. 8. 2014. V zápise bylo konstatováno, že
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený Zápis z provedené kontroly finančního výboru
zastupitelstva obce Jabloňany ze dne 21. 8. 2014.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad. 6. Žádost MSSS Boskovice o příspěvek na občany
Starosta obce přednesl žádost MSSS Boskovice o finanční pomoc jako příspěvek na provoz,
jako příspěvek obce, jejíž občané využívají služeb Domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem Boskovice.
Starosta obce dále nastínil finanční situaci MSSS Boskovice, jejíž služby využívají dva
obyvatelé obce.
Poté vyzval starosta obce zastupitele, aby přednesli své návrhy na výší poskytnutého
příspěvku pro MSSS Boskovice.

Usnesení č. 7:
Po diskusi požádal starosta přítomné zastupitele o hlasování o poskytnutí příspěvku pro
MSSS Boskovice ve výši 6.000,-- Kč. Poskytnutí příspěvku nebylo přijato.
Hlasování pro schválení: pro 0, proti 5, zdržel se 2

Ad. 7. Žádost o zřízení školní družiny
Starosta obce přednesl žádost Mgr. Zdeny Markové, ředitelky místní základní školy o zřízení
školní družiny v Základní škole Jabloňany.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení školní družiny v Základní škole Jabloňany.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad. 8. Žádost o příspěvek na výstavbu rodinného domu
Starosta obce přednesl žádost slečny Jany Mrázkové a pana Lukáše Stejskala o finanční
příspěvek na výstavbu rodinného domu na parcele 79/19 v horní části obce Jabloňany.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na výstavu rodinného domu na parcele 79/19
ve výši 15.000,-- Kč a zmocňuje starostu obce k podpisu Dohody o poskytnutí investičního
příspěvku se žadateli.
Hlasování pro schválení: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ad. 9. Zpráva z přezkumu hospodaření obce za I. pololetí 2014
Starosta obce přednesl Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jabloňany, okres
Blansko za rok 2014.
Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu z přezkumu hospodaření obce za I. pololetí 2014.
Hlasování pro schválení: pro 6, proti 0, zdržel se 1

Ad. 10: Diskuze, různé
-

-

Pan Jaroslav Fojt zhodnotil za pořadatele průběh dětského dne, který proběhl dne
7. 9. 2014 v areálu V Luhu, jako vydařený. Zúčastnilo se jej celkem 74 dětí, které se
registrovaly do soutěží, které pro ně byly připraveny.
Pan Petr Machač pozval všechny přítomné na závod v požární všestrannosti, který se
bude konat dne 28. 9. 2014 v areálu V Luhu od 9:00 hodin.

Na závěr posledního řádného zasedání zastupitelstva obce starosta obce poděkoval všem
zastupitelům obce Jabloňany za práci, kterou odvedli v tomto volebním období.

V 19:44 hodin ukončil starosta obce jednání zastupitelstva.

Zapsal: Miroslav Ocetek

Ověřovatelé:

Starosta:

Milan Strya

podpis ……………………..

Josef Musil

podpis ……………………..

Hlaváček Pavel

podpis ……………………..

