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Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne  
26. února 2015 v 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jankovicích. 

 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Miroslav Darebník v 18:35 hod. V době zahájení  
bylo přítomno celkem 9 členů zastupitelstva: Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, 
Marta Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík , Jiří Petráš 
Omluven:   - 

Starosta sdělil, že informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna na 
informačních tabulích v obci i internetových stránkách obce. Dále konstatoval, že zasedání 
zastupitelstva je usnášení schopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva. 

Přítomní občané:  (viz prezenční listina) 

 

Zapisovatelkou určil starosta paní Martu Kubovou 

1/ Poté byl starostou podán návrh na ověřovatele zápisu a to: Ing. Zdeněk Hanulík a Josef Sedlařík 

Návrh usnesení č. 3/1/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce Jankovice: pan  Ing. 

Zdeněk Hanulík a Josef Sedlařík 

 

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

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

 proti   0  zdržel se  0 

Usnesení č.3/1/2015 bylo schváleno. 

 

2/ Schválení programu zasedání 

 

Následně byl projednán návrh programu a otevřena diskuse k tomuto programu 

 

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

návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 3/2/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

http://www.jankovice.net/
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 návrh programu 3. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Schválení navýšení poplatku za stočné 

5. Schválení neinvestičních dotací neziskovým organizacím, spolkům a sdružením a zájmovým 

organizacím 

6. Různé 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

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

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

 proti   0  zdržel se 0       

Usnesení č.3/2/2015 bylo schváleno. 

 

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání: 

Starosta konstatoval, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen a zveřejněn na 

informačních tabulích a internetových stránkách a nebyly proti němu podány žádné připomínky. 

Tento zápis byl při zasedání zastupitelstva předložen k nahlédnutí. 

Návrh usnesení 3/3/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce 

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

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

 proti   0  zdržel se 0 

Usnesení č.3/3/2015 bylo schváleno. 

 
4/ Navýšení poplatku za stočné 

Stávající výše poplatku je 80,-Kč, starosta navrhuje navýšení o 20,-Kč na 100,-Kč vzhledem k pokrytí 
nákladů na provoz stávající kanalizace, která již plně přešla do majetku obce (předložen podrobný 
rozpis položek – příjmy+ výdaje). 
Likvidace odpadních vod z nemovitostí v obci, pokud nejsou napojeny na obecní kanalizaci je možná 

následující způsobem: jímka na vyvážení (vodoprávní úřad nevydává žádné povolení), domovní 

čistírna odpadních vod nebo septik doplněný o další stupeň čištění (např. zemní filtr) - v tom případě 

je nutné požádat vodoprávní úřad (Měú Holešov, odbor životního prostředí) o vydání povolení k 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povolení vydaná před rokem 2002 byla zrušena 

zákonem 254/2001 Sb. o vodách  v platném znění k 1.1.2008. Pokud tedy někdo vypouští odpadní 

vody do toku a nemá příslušné povolení vodoprávního úřadu musí o něj požádat. Je ovšem nutné, 

aby jeho před čistící zařízení splňovalo hodnoty dané nařízením vlády 61/2003, v platném znění. Což 
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např. jen septik bez dalšího stupně čištění splňovat nebude.  Každý musí žádat samostatně!  

Je nutno vyřídit nová povolení, pokud jej domácnosti nebo organizace nemají.  

Vlastníci nemovitostí, ze kterých vtéká odpadní voda do kanalizace obce stočné platí. 

Návrh usnesení č. 3/4/2015:  

ZO schvaluje  poplatek za stočné pro rok 2015 ve výši 100,-Kč/osobu. 

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

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

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 3/4/2015 bylo schváleno. 

 

5/ Schválení neinvestičních dotací z rozpočtu obce na rok 2015 na činnost pro organizace, spolky a 

zájmová sdružení 

Finančním výborem byl předložen návrh dotací spolkům na činnost pro rok 2015 v tomto rozsahu: 

SDH Jankovice - 20.000Kč 
Chovatelé drobného zvířectva  Jankovice -  5.000Kč 
Český svaz včelařů, o.s., ZO Holešov - 1.000Kč 
Český svaz včelařů, o.s., ZO Holešov, včelaři Jankovice - 5.000Kč 
Český svaz chovatelů Holešov - 500Kč 
Mateřská škola Radost, pracoviště Dobrotice - 2.000Kč 
Myslivecké sdružení Hrabina - 5.000Kč 
 

Návrh usnesení č. 3/5/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro rok 2015  

neziskovým organizacím: 
Mateřská škola Radost, pracoviště  Dobrotice, kontakt: Zdenka Kolaříková - vedoucí učitelka 2.000Kč 
spolkům a sdružením: 
Sboru dobrovolných hasičů Jankovice, IČ: 63414941, stat. zástupce: Jiří Petráš - starosta  20.000Kč 
Myslivecké sdružení Hrabina Jankovice, , statutární zástupce: Stanislav Kučera – předseda  5.000Kč 
zájmovým organizacím: 
Český svaz včelařů, o.s., ZO Holešov, statutární zástupce: Antonín Brázdil – předseda  1.000Kč 
Český svaz včelařů, o.s., ZO Holešov, včelaři Jankovice, kontakt: Josef Ševčík 5.000Kč 
Český svaz chovatelů Holešov, statutární zástupce: Dušan Labuda – předseda  500Kč 
Český svaz chovatelů ZO Jankovice, kontakt: Josef Kučera  5.000Kč 
 

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

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

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 3/5/2015 bylo schváleno. 
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6/ Různé: 

a/ Starosta předložil zprávu o hospodaření  – vyúčtování nájmu lesního majetku obce, které spravuje 

nájemce společnost Lesy pod Hostýnem s.r.o., Zahnašovice.  Za rok 2014 skončil výsledek 

hospodaření  ziskem 206.968,-Kč. Uvedenou částku již obdržela obec na svůj účet. 

Návrh usnesení č.3/6a/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování nájmu lesního majetku za rok 2014 předloženou 
společností Lesy pod Hostýnem s.r.o., Zahnašovice, polesí  Hadovna 54, 763 16 Lukoveček 
 
Hlasování: pro 9 –  Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Oldřich 

Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík, Miroslav Darebník, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 3/6a/2015 bylo schváleno. 

 

b/ Vzhledem ke změně statutárního zástupce obce Jankovice předložila firma VaK, a.s. Kroměříž 

novou Smlouvu o laboratorních zkouškách. 

Návrh usnesení č.3/6b/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s  §85 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění 
Smlouvu o dílo č. 54/2015 na odběry a rozbory vod s firmou Vodovody a kanalizace a.s., Kojetínská 
3666/64,Kroměříž, IČ: 494 51 871 platnou do 31. 12. 2015 a pověřuje starostu k podpisu této 
smlouvy. 
 
Hlasování: pro 9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

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

   proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 3/6b/2015 bylo schváleno. 

 

c/Společenství vlastníků – obyvatelé bytovky -zaslalo žádost o pokácení 2ks lip srdčitých a 1ks javor 

mléč s odůvodněním nebezpečí pádu větví na střechy garáží, prorůstání kořenů do základů budov. 

Návrh usnesení č.3/6c/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les na 
pozemku p.č. 2100 a 2104 v k.ú. Jankovice ve vlastnictví  SJM Barotek Karel a Barotková Anna, Blabla 
Václav, SJM Dudík Libor a Dudíková Anna, SJM  Hajda Miroslav a Hajdová Pavlína, SJM Procházka Petr 
a Procházková Hana, SJM Šimčík Drahoslav a Šimčíková Jozefa, všichni čp. 115, 769 01 Jankovice v 
době vegetačního klidu. 

Jedná se o 2ks lip srdčitých (Tilia cordata), o obvodu kmene 130cm a 1ks javor mléč (Acer 
platanoides) o obvodu kmene 205cm.  
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Hlasování: pro  9 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

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

   proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 3/6c/2015 bylo schváleno. 

 

d/Na pozemku p.č. 1725/1 se v blízkosti zahrady pana Aloise Hanulíka nachází 1ks lípy srdčité, která  
vykazuje zbytkovou vitalitu  a silně usychá. 

Návrh usnesení č.3/6d/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les na 
pozemku p.č. 1725/1 v k.ú. Jankovice ve vlastnictví obce Jankovice v době vegetačního klidu. 
Jedná se o 1ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene 160cm, perspektiva: silně usychající, 
zbytková vitalita. Odborné pokácení zajistí p. Ambros. 

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

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

   proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 3/6d/2015 bylo schváleno. 

 

e/Na pozemku obce p.č. 1644/1 se v blízkosti lávky pro pěší nachází 1ks lípy srdčité, která je dle 
dendrologického posudku s perspektivou nevhodný, určený k likvidaci, dále 2ks bříza bělokorá  u 
lávky pod zvonicí vykazující zbytkovou vitalitu, silně usychající s nebezpečím statického selhání 
(pádu).  

Návrh usnesení č.3/6e/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les na 
pozemku p.č. 1644/1 v k.ú. Jankovice ve vlastnictví obce Jankovice v době vegetačního klidu. 
Jedná se o 1ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu  kmene 145cm, perspektiva: nevhodný, určený k 
odstranění a 2ks bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 90cm, perspektiva: zbytková 
vitalita, silně usychající, nebezpečí statického selhání (pádu). 
Odborné pokácení zajistí p. Ambros. 
 

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

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

   proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 3/6e/2015 bylo schváleno. 
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7/ Diskuse 
 
      -  dokončení modernizace železničního přejezdu bude nejpozději v dubnu 2015 
      -        od zítřka začíná tradiční turnaj v badmintonu  

      -        v sobotu 7. března se uskuteční beseda s důchodci 

      -        malování v kanceláři OÚ – omezení provozu v týdnu od 2.3. – 6.3.2015 

p.Kučera – návrh na kontrolu veřejných studní  - popřípadě nutnost oprav a kontroly kvality vody. 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva  v 19,45 hod. 
 

Součástí zápisu je jako příloha č. 1 výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice. 

 

V Jankovicích dne 26.2.2015 

 

 

Zapisovatel:  Marta Kubová 

 

Ověřovatelé:  Ing. Zdeněk Hanulík                                        

                                 Josef Sedlařík                                            

 

Starosta:  Miroslav Darebník 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:                             
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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 26.2.2015 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 3. zasedání konaném dne 26.2.2015 

 

Usnesení č. 3/1/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce Jankovice:  Ing. 

Zdeněk Hanulík a Josef Sedlařík 

 
 

Usnesení č. 3/2/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 návrh programu 3. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Schválení navýšení poplatku za stočné 

5. Schválení neinvestičních dotací neziskovým organizacím, spolkům a sdružením a zájmovým 

organizacím 

6. Různé 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

 

Usnesení 3/3/2015: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce 

 

Usnesení č. 3/4/2015:  

ZO schvaluje poplatek za stočné pro rok 2015 ve výši 100,-Kč/osobu. 

 

Usnesení č. 3/5/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro rok 2015  
neziskovým organizacím: 
Mateřská škola Radost, pracoviště  Dobrotice, kontakt: Zdenka Kolaříková - vedoucí učitelka 2.000Kč 
spolkům a sdružením: 
Sboru dobrovolných hasičů Jankovice, IČ: 63414941, stat. zástupce: Jiří Petráš - starosta  20.000Kč 
Myslivecké sdružení Hrabina Jankovice, , statutární zástupce: Stanislav Kučera – předseda  5.000Kč 
zájmovým organizacím: 
Český svaz včelařů, o.s., ZO Holešov, statutární zástupce: Antonín Brázdil – předseda  1.000Kč 
Český svaz včelařů, o.s., ZO Holešov, včelaři Jankovice, kontakt: Josef Ševčík 5.000Kč 
Český svaz chovatelů Holešov, statutární zástupce: Dušan Labuda – předseda  500Kč 
Český svaz chovatelů ZO Jankovice, kontakt: Josef Kučera  5.000Kč 
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Usnesení č.3/6a/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  vyúčtování  nájmu lesního majetku za rok 2014 předloženou 

společností Lesy pod Hostýnem s.r.o., Zahnašovice, polesí  Hadovna 54, 763 16 Lukoveček 

 

Usnesení č.3/6b/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s  §85 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění 
Smlouvu o dílo č. 54/2015 na odběry a rozbory vod s firmou Vodovody a kanalizace a.s., Kojetínská 
3666/64,Kroměříž, IČ: 494 51 871 platnou do 31. 12. 2015 a pověřuje starostu k podpisu této 
smlouvy. 
 

Usnesení č.3/6c/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les na 
pozemku p.č. 2100 a 2104 v k.ú. Jankovice ve vlastnictví  SJM Barotek Karel a Barotková Anna, Blabla 
Václav, SJM Dudík Libor a Dudíková Anna,SJM  Hajda Miroslav a Hajdová Pavlína, SJM Procházka Petr 
a Procházková Hana, SJM Šimčík Drahoslav a Šimčíková Jozefa, všichni čp. 115, 769 01 Jankovice v 
době vegetačního klidu.  
Jedná se o 2ks lip srdčitých (Tilia cordata), o obvodu kmene 130cm a 1ks javor mléč (Acer 
platanoides) o obvodu kmene 205cm.  
 

Usnesení č.3/6d/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les na 
pozemku p.č. 1725/1 v k.ú. Jankovice ve vlastnictví obce Jankovice v době vegetačního klidu. 
Jedná se o 1ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene 160cm, perspektiva: silně usychající, 
zbytková vitalita. Odborné pokácení zajistí p. Ambros. 

 

Usnesení č.3/6e/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les na 
pozemku p.č. 1644/1 v k.ú. Jankovice ve vlastnictví obce Jankovice v době vegetačního klidu. 
Jedná se o 1ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene 145cm, perspektiva: nevhodný, určený k 
odstranění a 2ks bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 90cm, perspektiva: zbytková 
vitalita, silně usychající, nebezpečí statického selhání (pádu). 
Odborné pokácení zajistí p. Ambros. 
 


