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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 17.06..2019 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 4. zasedání konaném dne           
17. 06.2019 

Usnesení č. 4/1/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 4. zasedání zastupitelstva obce Jankovice 

Pavla Navrátilová, Pavlína Hajdová 

Pro: 7                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/2/2019: 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní znění programu 4. zasedání 

zastupitelstva obce takto: 

   1. Zahájení 
  2. Schválení programu zasedání 
  3. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 
  4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 
  5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018 
  6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
  7. Rozpočtové opatření č. 2/2019  
  8. Zpráva o uplatňování ÚP 2014 - 2018 
  9. Různé  
10. Diskuze  
11. Závěr  

Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
 
4/3/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 3. zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

Usnesení č. 4/4/2019: 
ZO schvaluje závěrečný účet obce Jankovice za rok 2018 bez výhrad. 

Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 4/5/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Jankovice za rok 2018,  
včetně příloh: FIN – 12/2018, Rozvaha 12/2018, Příloha 12/2018 a Výkaz zisků a ztrát, a to bez výhrad 

Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
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Usnesení č. 4/6/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatečně rozpočtové opatření č. 1/2019.  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 4/7/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 4/8/2019: 
Zastupitelstvo obce Jankovice příslušné podle ust. § 84 odst. 2) písm. x) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:  
 

 Projednalo v samostatné působnosti podle ust. § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) „Zprávu o 
uplatňování územního plánu Jankovice v uplynulém období 2014-2018“ včetně pokynů 
pro zpracování návrhu změny územního plánu, dle ust. § 55 odst. 1 ve spojení s ust. § 47 
odst. 5 stavebního zákona. 
 

 Schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Jankovice v uplynulém období 2014 - 
2018 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu. Změna bude pořízena 
zkráceným postupem v souladu s ust. § 55a stavebního zákona. 
 

 Stanovilo, že vymezená část územního plánu (pro lokality BI-6 a BI-7) bude pořízena s 
prvky regulačního plánu.  

Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
 
4/9a/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání se zastupiteli obce Chomýž o 

uzavření polní cesty mezi oběma obcemi pro osobní automobily. 

4/9b/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání a přípravě ke změně PRVAK ZLK. 

V Jankovicích dne 20. 06. 2019 

 

                                                                                     Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                             starosta obce                  
                                                                                                         

 

Ev. č. 20/2019 

Vyvěšeno: 21.06.2019 

Sejmuto:  
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