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 Obec Jankovice   
 Jankovice 101, 769 01 Holešov 

            www.jankovice.net        obec@jankovice.net 

 

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne  

8. prosince 2014  v 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jankovicích. 

 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Miroslav Darebník v 18:40 hod. V době zahájení bylo 
přítomno celkem 9 členů zastupitelstva: Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta 
Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík. Konstatoval, 
že zasedání zastupitelstva je usnášení schopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva . 

Hosté: Ing. Petr Klenner –Měú Holešov odbor ÚP a SŘ 

Přítomní občané: 7 (viz prezenční listina) 

 

Zapisovatelkou určil starosta paní Libuši Ryškovou 

1/ Poté byl starostou podán návrh na ověřovatele zápisu a to: Lubomír Dočkal a Jiří Petráš 

a byl projednán návrh programu. 

Protože se již do diskuse k programu nikdo dále nehlásil, starosta obce diskusi ukončil a předložil 

návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 1/1/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 1. zasedání zastupitelstva obce Jankovice: pan 

Lubomír Dočkal a pan Jiří Petráš 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva takto: 

1. Úvod (schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání) 

2. Volba členů finančního a kontrolního výboru +zřízení a volba předsedy a členů výboru pro 

kulturu a sport 

3. Schválení a vydání nového územního plánu obce  

4. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015 

5. Schválení rozpočtové změny č. 2 na rok 2014 

6. Schválení inventarizační komise k provedení inventury majetku obce 

7. Různé 

http://www.jankovice.net/


2 

 

8. Diskuse 

 

Hlasování: pro   9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

 proti   0  zdržel se  0 

Usnesení č.1/1/2014 bylo schváleno. 

 

2/ Volba členů finančního a kontrolního výboru + volba předsedy a členů výboru pro kulturu a 

sport: 

Na funkci předsedy výboru pro kulturu a sport byla navržena paní Marta Kubová. Jako členové 

Pavlína Hajdová a Miroslav Darebník. 

Jako členové finančního výboru byli navrženi pan Jiří Petráš a Oldřich Ponížil a do kontrolního výboru 

byli navrženi tito členové: Libuše Ryšková a Lubomír Dočkal. 

Návrh usnesení č. 1/2/2014: 

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zastupitelstvo obce: 

I. zřizuje 

1. Výbor pro kulturu a sport 
 
II. volí do funkce 

1. Předsedy výboru pro kulturu a sport Martu Kubovou  
2. členů finančního výboru Jiřího Petráše a Oldřicha Ponížila 
3. členů kontrolního výboru Libuši Ryškovou a Lubomíra Dočkala 
4. členů výboru pro kulturu a sport Pavlínu Hajdovou a Miroslava Darebníka 

 

 

Hlasování: pro  9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti :0  zdržel se:  0 

Usnesení č.1/2/2014 bylo schváleno. 

 

 

3/ Schválení a vydání územního plánu Obce Jankovice jako opatření obecné povahy č.1/2014: 
  
O celém průběhu realizace nového Územního plánu Jankovice informoval Ing. Petr Klenner. 

Starosta poté seznámil přítomné s návrhem usnesení 
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Návrh usnesení č. 1/3/2014: 

Zastupitelstvo obce Jankovice konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 

O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), 

že Územní plán Jankovice není v rozporu s: 

a) Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády č. 929 dnes 20. 7. 2009 

b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje platnými ke dni 5. 10. 2012 

c) Stanovisky dotčených orgánů 

d) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje 

Zastupitelstvo obce Jankovice rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění (dále jen správní řád) o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření 

obecné povahy. 

 

Zastupitelstvo obce Jankovice vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za 

použití ust. § 43 odst. 4, stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 správního řádu v platném 

znění, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost, formou opatření obecné 

povahy Územní plán Jankovice 

 

 

Hlasování: pro   9   proti   0  zdržel se   0 

Hlasování: pro   9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 1/3/2014 bylo schváleno. 

 
 
4/ Rozpočtové provizorium na rok 2015 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předložil starosta  návrh 

rozpočtového provizoria na rok 2015.  

Uvedl, že do doby než bude schválen rozpočet na r. 2015 řídí se hospodaření obce tímto provizoriem, 

které je tvořeno na tři měsíce 1/4  skutečných výdajů z roku 2014. Rozpočtové příjmy a výdaje 

uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Návrh usnesení č. 1/4/2014: 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zastupitelstvo schvaluje 

rozpočtové provizorium na rok 2015. Do doby než bude schválen rozpočet na r. 2015 řídí se 

hospodaření obce tímto provizoriem, které je tvořeno na tři měsíce 1/4  skutečných výdajů z roku 

2014. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
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Hlasování: pro   9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 1/4/2014 bylo schváleno. 

 

5/ Rozpočtové opatření  2/2014 

Starosta předložil k projednání rozpočtové opatření č. 2/2014 provedené v kompetenci starosty obce. 

K rozpočtové úpravě  paragraf 1112 vznesl dotaz pan Aleš Ryška o jaké příjmy konkrétně se jedná. 

Jedná se o daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečná činnost. 

Návrh usnesení č. 1/5/2014: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 

Hlasování: pro   9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č.1/5/2014 bylo schváleno. 

 

 

6/ Schválení inventarizační komise pro inventarizaci veškerého majetku obce: 

Do inventarizační komise byli starostou obce navrženi: 

Předseda komise: Josef Sedlařík 

Členové komise: Miroslav Darebník, Lubomír Dočkal, Libuše Ryšková, Alena Nedbalová, Jana 

Kučerová 

Další návrhy ani námitky nebyly podány, starosta přednesl návrh usnesení 

Návrh usnesení č. 1/6/2014: 

Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise pro inventarizaci veškerého majetku obce: 

Předseda: Josef Sedlařík, členové: Miroslav Darebník, Lubomír dočkal, Libuše Ryšková, Alena 

Nedbalová, Jana Kučerová 

Hlasování: pro   9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č.1/6/2014 bylo schváleno. 
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7/ Různé: 

Vedení MŠ Dobrotice zaslalo žádost o finanční příspěvek na hračky pro děti. MŠ navštěvují i děti 

z Jankovic. Starosta navrhl poskytnout příspěvek ve výši 1.000Kč. 

Návrh usnesení č.1/7/2014:  

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000Kč pro MŠ Dobrotice. 

 

 

Hlasování: pro   9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č.1/7/2014 bylo schváleno. 

 
 
8/ Diskuse: 
 

- Proběhla rekonstrukce hlavního přivaděče pitné vody do Bystřice p/H v prostoru pod celým 
územím areálu Hájíček. Přerušení dodávek vody 5x, VaK, a.s. dá vše do původního stavu na 
jaře /plot, zemina/, nyní by došlo k ještě většímu rozježdění povrchu – dohodnuto s p. 
Petrem Rudolfem. 

- Obec podala žádost o dotaci pro hasiče (ve výši 53.580 Kč, spoluúčast 30% obec zahrnuto 
v plánovaném příspěvku 20.000Kč, pokud nebude dotace schválena obdrží SDH 20.000Kč 

 

 

- Polní cesta C15 do Lipin – ve čtvrtek 11. 12. 2014 proběhne v 10:30 hod kolaudace 
- Následky ledovky – polámané stromy odklidila firma pana A. Ambroze, u silnice úklid SÚS 

Kroměříž 
- Instalovány nové vitríny v parku u OÚ 19.000Kč (Úřední deska/Info) 
- Správce sportovního areálu (kurt) zatím zájemce jeden:  Petr Sedlařík 
- Občané poukázali na  špatné třídění odpadu, který je občany ukládaný do velkoobjemových 

kontejnerů ve dvoře OÚ 
V kontejnerech se objevuje velké množství dřeva, celé kusy nábytku, nebezpečný odpad, 
pneumatiky atd. 

- Oldřich Ponížil vyjádřil nespokojenost s údržbou silnice II/438 procházející obcí v době 
ledovky 1. – 2.12.2014. Prověří starosta. 

- Stanislav Kolařík: Nespokojenost občanů se sílícím provozem automobilů z polní cesty do 
Chomýže zejména v ranních hodinách 5:00 – 6:00 hod v pracovních dnech. Bude sledováno a 
zároveň projednáno se zástupci obce Chomýž a dotčenými orgány (možnosti řešení). 
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Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva  v 19:35   
hod. 
 

 

V Jankovicích dne 10.12.2014 

 

 

Zapisovatel: Libuše Ryšková 

 

Ověřovatelé: Lubomír Dočkal 

                         Jiří Petráš 

 

Starosta: Miroslav Darebník 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 
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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 8.12.2014 

 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 1. zasedání konaném dne 8.12.2014 

 

Usnesení č. 1/1/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 1. zasedání zastupitelstva obce Jankovice: pan 

Lubomír Dočkal a pan Jiří Petráš 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva takto: 

1. Úvod (schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání) 

2. Volba členů finančního a kontrolního výboru +zřízení a volba předsedy a členů výboru pro 

kulturu a sport 

3. Schválení nového územního plánu obce 

4. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015 

5. Schválení rozpočtové změny č. 2 na rok 2014 

6. Schválení inventarizační komise k provedení inventury majetku obce 

7. Různé 

8. Diskuse 

 

Usnesení č. 1/2/2014: 

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zastupitelstvo obce: 

I. zřizuje 

2. Výbor pro kulturu a sport 
 
II. volí do funkce 

5. Předsedy výboru pro kulturu a sport Martu Kubovou  
6. členů finančního výboru Jiřího Petráše a Oldřicha Ponížila 
7. členů kontrolního výboru Libuši Ryškovou a Lubomíra Dočkala 
8. členů výboru pro kulturu a sport Pavlínu Hajdovou a Miroslava Darebníka 

 

Usnesení č.1/3/2014: 

Zastupitelstvo obce Jankovice konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 

O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), 

že Územní plán Jankovice není v rozporu s: 

a) Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády č. 929 dnes 20. 7. 2009 

b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje platnými ke dni 5. 10. 2012 
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c) Stanovisky dotčených orgánů 

d) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje 

Zastupitelstvo obce Jankovice rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění (dále jen správní řád) o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření 

obecné povahy. 

 

Zastupitelstvo obce Jankovice vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za 

použití ust. § 43 odst. 4, stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 správního řádu v platném 

znění, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost, formou opatření obecné 

povahy Územní plán Jankovice 

 

Usnesení č. 1/4/2014: 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zastupitelstvo schvaluje 

rozpočtové provizorium na rok 2015. Do doby než bude schválen rozpočet na r. 2015 řídí se 

hospodaření obce tímto provizoriem, které je tvořeno na tři měsíce 1/4  skutečných výdajů z roku 

2014. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Usnesení č. 1/5/2014: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 

 

Usnesení č. 1/6/2014: 

Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise pro inventarizaci veškerého majetku obce: 

Předseda: Josef Sedlařík, členové: Miroslav Darebník, Lubomír Dočkal, Libuše Ryšková, Alena 

Nedbalová, Jana Kučerová 

 

Usnesení č.1/7/2014:  

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000Kč pro MŠ Dobrotice 


