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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 11.11.2019 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 6. zasedání konaném dne           
11. 11.2019 

Usnesení č. 6/2/2019: 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní znění programu 6. zasedání 

zastupitelstva obce takto: 

  1. Zahájení 
  2. Schválení programu zasedání 
  3. Volba ověřovatelů zápisu 
  4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 
  5. Schválení prodeje pozemku parc. č. 2729/3 
  6. Žádost o zbudování parkoviště 
  7. Stanovy DSO Podhostýnský mikroregion 
  8. Studie sportovně relaxačního areálu 
  9. Různé 
10. Diskuze  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 6/3/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice 

Věra Krausová,Petr Kalabus 

Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
6/4/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 5. zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

Usnesení č. 6/5/2019: 
Zastupitelstvo obce Jankovice 
I: schvaluje prodej  nemovitého majetku  - pozemku parc. č. 2729/3, o výměře 31 m2, 
nacházejícího se v katastrálním území Jankovice u Holešova, který je zapsán na listu 
vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Holešov, druh 
pozemku: ostatní plocha, z majetku Obce Jankovice do majetku  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                     
, 76901 Jankovice a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 767 01 Kroměříž za celkovou cenu 
3.100Kč  
  a 
II: ukládá starostovi obce Jankovice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení, 
tuto smlouvu jménem obce uzavřít.  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
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Usnesení č. 6/6/2019: 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním a výstavbou parkoviště dle přijaté žádosti na 
parc. č. 2656 v k.ú. Jankovice u Holešova v prostoru u mostu přes Rusavu.  
Pro: 7                  proti: 0                    zdržel se: 2 
 
 
Usnesení č. 6/7/2019: 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh nových stanov Podhostýnského mikroregionu a 
doporučilo jejich schválení na příštím zasedání ZO. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

 

6/8/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o zadání zpracování studie 
sportovně rekreačního areálu firmě Solicite a o průběhu prací na studii. 
 
 
6/9a/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci o výsledku jednání s Ministerstvem 

Zemědělství, Krajského úřadu ZLK, starostů obcí Brusné, Chomýž, Slavkov p/H a Jankovice, 

VaK Kroměříž, odborných zástupců jednotlivých obcí konaného dne 11.11.2019 v 

Jankovicích.  

 
6/9b/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o navýšení sazeb za svozy odpadu od 

1.1.2020.  

V Jankovicích dne 15. 11. 2019 

 

                                                                                                            Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                                                    starosta obce                  
                                                                                                         

 

Ev. č. 31/2019 

Vyvěšeno: 18.11.2019 

Sejmuto:  

 

                                                                                                    

                                                                             

 


