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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 29.04..2019 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 3. zasedání konaném dne           
29. 04.2019 

Usnesení č. 3/1/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 3. zasedání zastupitelstva obce Jankovice 

Ing. Zdeněk Hanulík,  Petr Kalabus 

Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/2/2019: 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní znění programu  

3. zasedání zastupitelstva obce takto: 

 

  1. Zahájení 
  2. Schválení programu zasedání 
  3. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
  4. Schválení určeného zastupitele pro projednání Zprávy o uplatňování ÚP za období 2014-
2018 
  5. Schválení nabytí nemovitého majetku   
  6. Směna pozemků č. 1 v k.ú. Jankovice u Holešova pro umístění ČOV  
  7. Směna pozemků č. 2 v k.ú. Jankovice u Holešova pro umístění ČOV 
  8. Rozhodnutí o výběru dodavatele zakázky „Jankovice - dopravní automobil“ 
  9. Různé  
10. Diskuze  
11. Závěr 
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
 
3/3/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 2. zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

Usnesení č. 3/4/2019: 
Zastupitelstvo obce Jankovice příslušné podle §84 odst. 2, písm. x, zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění určilo v souladu s § 6 odst. 5 písm. f, zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
zastupitele Miroslava Darebníka pro plnění úkolů v rozsahu stavebního zákona při procesu 
projednávání Zprávy o uplatňování v uplynulém období 2014-2018. 
Pro: 7                 proti: 0                    zdržel se: 1 
 

http://www.jankovice.net/
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Usnesení č. 3/5/2019: 
Zastupitelstvo obce Jankovice 
I: schvaluje úplatné nabytí nemovitého majetku  - pozemku parc. č. 1718, o výměře 3.686 
m2, nacházejícího se v katastrálním území Jankovice u Holešova, který je zapsán na listu 
vlastnictví číslo 348 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Holešov, druh 
pozemku: trvalý travní porost, z majetku Pxxxx Mxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, Nový Lískovec, 634 
00 Brno do majetku Obce Jankovice za celkovou cenu 368.600Kč   a 
II: ukládá starostovi obce Jankovice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení, 
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřad návrh na vklad 
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
Pro: 8                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
 
Usnesení č. 3/6/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků - z vlastnictví Obce Jankovice přejdou do 
vlastnictví společnosti JACOM, spol. s.r.o., pozemky p. č. 1960, ostatní plocha, o výměře 
1.036 m2, a p. č. 1808, ostatní plocha, o výměře 826 m2, vše k. ú. Jankovice u Holešova a z 
vlastnictví společnosti JACOM, spol. s.r.o. přejdou do vlastnictví Obce Jankovice pozemky p. 
č. 2129, trvalý travní porost, o výměře 1.354 m2, a p. č. 2131, ostatní plocha, o výměře 371 
m2, vše k. ú. Jankovice u Holešova bez dalšího finančního vyrovnání.  
Z důvodu veřejného zájmu pro umístění centrální ČOV bylo schváleno v rozdílných výměrách. 
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel Obec Jankovice. 
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

 

Usnesení č. 3/7/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků - z vlastnictví Obce Jankovice přejde do 

vlastnictví Jxxxxx Sxxxxxxxx, pozemek p. č. 2155, ostatní plocha, o výměře 2.650 m2, k. ú. 

Jankovice u Holešova, a z vlastnictví Jxxxxx Sxxxxxxxx přejdou do vlastnictví Obce Jankovice 

pozemky p. č. 2147, ostatní plocha, o výměře 312 m2 a p. č. 2148, ostatní plocha, o výměře 

538 m2, vše k. ú. Jankovice u Holešova.  

Z důvodu veřejného zájmu pro umístění centrální ČOV bylo schváleno v rozdílných výměrách. 
Rozdílná výměra bude doplacena cenou určenou ve znaleckém posudku č. 8008-31/19 ze 
dne 12.04.2019 zpracovaném Jaromírem Ondrušákem. Doplatek ceny činí 14.886 Kč.  
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel Obec Jankovice.  
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
 
Usnesení č. 3/8/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele Autospol Uherské Hradiště s.r.o. pro zakázku 
„Jankovice – dopravní automobil“ a ukládá starostovi podepsat s vybraným dodavatelem 
smlouvu. 
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
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Usnesení č. 3/9a/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravných prací u dodavatele Typha atelier s.r.o., 
Brno pro výsadby alejí, stromořadí a keřů a vybudování mokřadů v katastru obce.  
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
 

 

 

V Jankovicích dne 03. 05. 2019 

  

 

                                                                                     Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                             starosta obce                  
                                                                                                         

 

Ev. č. 17/2019 

Vyvěšeno: 03.05.2019 

Sejmuto:  

 

                                                                                                    

                                                                             

 


