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Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne  

8. června 2015 v 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jankovicích. 
 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Miroslav Darebník v 18.36 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: Jiří Petráš a Libuše Ryšková 

Návrh usnesení č. 5/1/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 5. zasedání zastupitelstva obce Jankovice: paní 

Libuše Ryšková a pan Jiří Petráš 

 

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. 5/1/2015 bylo schváleno. 

 

2/ Schválení programu zasedání 

 

Následně byl projednán návrh programu a otevřena diskuse k tomuto programu 

Starosta navrhuje doplnit program – změna v bodě 6: 

 6. Žádost o prodej části pozemku 1725/1 – 250m2 

Původně plánovaný bod – Rozpočtový výhled obce 2016-2019 bude vzhledem k potřebným 

úpravám předložen zastupitelstvu obce až na příštím zasedání. 

 

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

návrh usnesení. 

http://www.jankovice.net/
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Návrh usnesení č. 5/2/2015: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

 

 návrh programu 5. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 

5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 

6. Žádost o prodej pozemku p.č. 1725/1 xxxx 

7. Závěrečný účet Svazku pro hospodaření s odpady za rok 2014 

8. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2015 

10. Různé 

11. Diskuse 

 

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.5/2/2015 bylo schváleno. 

 

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání: 

Starosta konstatoval, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen a zveřejněn na 

internetových stránkách a nebyly proti němu podány žádné připomínky. Tento zápis byl při zasedání 

zastupitelstva předložen k nahlédnutí. Úkoly vyplývající z jednotlivých usnesení jsou plněny.  

Návrh usnesení 5/3/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení ze 4. 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.5/3/2015 bylo schváleno. 

 
4/ Schválení závěrečného účtu obce Jankovice za rok 2014 

Starosta předložil kompletní znění závěrečného účtu za rok 2014. Tento dokument byl po stanovenou 

dobu vyvěšen na úřední desce v obci a na elektronické úřední desce. Ke zpracovanému závěrečnému 

účtu nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Návrh usnesení č. 5/4/2015:  

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Jankovice za rok 2014 

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. 5/4/2015 bylo schváleno. 

 

5/ Schválení účetní závěrky obce Jankovice za rok 2014 

Starosta předložil kompletní  znění  účetní závěrky obce za rok 2014. Ke zpracované účetní závěrce 

nebyly vzneseny od občanů žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 5/5/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku  obce Jankovice za rok 2014 

 

Hlasování: pro   - 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. 5/5/2015 bylo schváleno. 

 

6/ Žádost o prodej části pozemku parc.číslo 1725/1 – 250m2 

Pan xxxxx xxxxxxx si podal žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 1725/1 o menší rozloze 

250m2   ZO se sešlo na uvedeném pozemku k místnímu projednání se žadatelem. Na základě místního 

šetření se zastupitelstvo hlasovalo takto: 

Návrh usnesení č.5/6/2015:  

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části  pozemku o požadované rozloze 250m2 p.č. 1725/1 v k.ú. 
Jankovice u Holešova manželům xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxx, neboť 
prodej pozemku není v zájmu obce. 
 
Hlasování: pro 8 - Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Oldřich 

Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík, Miroslav Darebník  

   proti 0  zdržel se 1   -    Jiří Petráš 

Usnesení č. 5/6/2015 bylo schváleno. 

 

7/ Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpadem - Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 
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Dokument byl zveřejněn na elektronické úřední desce obce, součástí je i Zpráva o přezkoumání 

hospodaření s verdiktem Bez chyb a nedostatků. Porovnáním nákladů a výnosů uskutečněných v roce 

2014 dobrovolný svazek obcí dosáhl záporného výsledku hospodaření ve výši -1 021 912,99 Kč. 

 

Návrh usnesení č.5/7/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Závěrečný účet Svazku pro hospodaření s odpady Bystřice pod 

Hostýnem za rok 2014. 

 
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. 5/7/2015 bylo schváleno. 

 

8/Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 

Závěrečný účet byl zveřejněn ve stanovenou dobu na elektronické úřední desce. Hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Podhostýnský mikroregion za rok 2014 skončilo přebytkem ve výši 

1.754,12 tis. Kč. Nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 5/8/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 

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. 5/8/2015 bylo schváleno. 

 

9/Rozpočtové opatření č.1/2015 

Na straně příjmů budou navýšeny tyto položky: 

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce z 0Kč na 45.000Kč -  o 45.000Kč 

1337 Poplatek za komunální odpad ze 105.000Kč na 113.000Kč -  o 8.000Kč  

4116 Ost. neiv. trasfery ze SR (ÚP VPP)  z 0Kč na 195.000Kč  -  o 195.000Kč 

1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (les)  z 25.000Kč na 230.000Kč -  o 205.000Kč 

Celkem  + 453.000Kč = celkové příjmy na 4.283.000Kč 

Na straně výdajů budou navýšeny tyto položky: 
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3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ze 47.000Kč na 262.000Kč -  o 215.000Kč 

6171 6349 Ost. inv. tr. veř.rozpočtům (rozhl.) z 0Kč na 30.000Kč -  o 30.000Kč 

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů (volby 2014) z 0Kč na 2.562Kč  - o 2.562Kč 

6171 5171 Opravy a udržování z 1.162.000 na 1.367.438Kč -  o 205.438Kč 

Celkem + 453.000Kč  =  celkové výdaje na 4.283.000Kč 

 

Návrh usnesení č.5/9/2015 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015 

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. 5/9/2015 bylo schváleno. 

 
10/Různé 
 
a/ Starosta informuje, že paní xxxxxxxx xxxxxxxx si podala žádost o prodej části obecního pozemku 

p.č. 1731 o rozloze 4m2  ostatní plocha/zeleň, pro umístění čističky odpadních vod, kterou nelze 

vzhledem k plánované rekonstrukci domu umístit uvnitř dvora. 

Zastupitelé souhlasí s umístěním ČOV a prodejem 4m2. 

Návrh usnesení č.5/10a/2015 

Zastupitelstvo schvaluje  záměr prodat část obecního pozemku o požadované rozloze 4m2 p.č. 1731 v 

k.ú. Jankovice u Holešova paní xxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xx, za účelem umístění ČOV v ceně  

100Kč/m2. 

 

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  
 
Usnesení č.5/10a/2015 bylo schváleno. 
 
 
b/ v souvislosti s prodejem domu č.p. 80 vyšla najevo skutečnost, že budova skladu a garáže je 
zapsaná na stejném listu vlastnictví (86) jako č. 80. Současný je stav je tedy takový, že majitelem 
budovy skladu a garáže je společnost MAMA reality BpH, stojící na pozemku obce p.č. 91/2. K chybě 
došlo již při prodeji přední části domu s dvorkem v roce 1961 a ani v roce 2002, kdy byl zpětně 
odkoupen a rozdělen pozemek pod všemi budovami na 91/1 a 91/2 nedošlo k rozdělení budov! 
 

Návrh usnesení č.5/10b/2015: 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí   informaci o majetkoprávním stavu budovy skladu a garáže pro 

PV3S  a aktuálnímu zápisu v katastru nemovitostí. 

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

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

                                       proti 0  zdržel se 0 
 
Usnesení č. 5/10b/2015 bylo schváleno 

 

 

c/ vzhledem ke stále narůstajícímu provozu z účelové komunikace přes Hrabinu do Chomýže byly 
prověřeny možnosti pevných zábran – závory.  
Aktuální sčítání motorových vozidel ukázalo 29.5.2015 číslo 124. 
Elektronické ovládání na čipy + mincovník = nákladné 
Řešením mechanická závora + klíč nebo elektronická na dálkový ovladač. 

 
Návrh usnesení č.5/10c/2015: 

 
Zastupitelstvo rozhodlo o umístění pevné zábrany pro motorová vozidla k účelové komunikaci na 
výjezdu z obce směrem k obci Chomýž. 

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

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

                                       proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 5/10c/2015 bylo schváleno 

 
 

12/ Diskuse 
 
      -      návrh na umístění značky Zákaz podomního prodeje 
 
      -      obci byla schválena žádost o dotaci nakládání s bioodpady – kompostéry cca v září, zatím 
využíváme 2ks kontejnerů, celkově je vidět posun v třídění odpadů 
     -         Pouť obce na sv. Hostýn 4. Července  mše na 9h, hudba odjíždí na festival nejpozději ve 12h 
               Přihlášky možné v kanceláři OÚ 
    -          Tenisový turnaj  od pátku 12.6., finále 5.7.2015, letos 30 let od otevření kurtu (7.7.1985) 
       
 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.50  hod. 
 

Součástí zápisu je jako příloha č. 1 výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice. 

V Jankovicích dne 10.6.2015 

 

Zapisovatel:  Marta Kubová 
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Ověřovatelé:  Libuše Ryšková                                    

                         Jiří Petráš                                          

 

Starosta:  Miroslav Darebník 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:                        
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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 8.6.2015 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 5. zasedání konaném dne 8.6.2015 

 

Usnesení č. 5/1/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 5. zasedání zastupitelstva obce Jankovice:  Libuše 

Ryšková a Jiří Petráš 

 
 

Usnesení č. 5/2/2015: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

 

 návrh programu 5. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 

5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 

6. Žádost o prodej pozemku p.č. 1725/1 xxxx 

7. Závěrečný účet Svazku pro hospodaření s odpady za rok 2014 

8. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2015 

10. Různé 

       11. Diskuse 

 

Usnesení 5/3/2015: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 5/4/2015:  

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Jankovice za rok 2014 

 

Usnesení č. 5/5/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku  obce Jankovice za rok 2014 
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Usnesení č.5/6/2015:  

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části  pozemku o požadované rozloze 250m2 p.č. 1725/1 v k.ú. 

Jankovice u Holešova manželům xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxx, neboť 

prodej pozemku není v zájmu obce. 

 

Usnesení č.5/7/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Závěrečný účet Svazku pro hospodaření s odpady Bystřice pod 

Hostýnem za rok 2014. 

 

Usnesení č.5/8/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014. 

 

Usnesení č.5/9/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015 

 

Usnesení č.5/10a/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodat část  obecního pozemku o požadované rozloze 4m2 p.č. 1731 v 

k.ú. Jankovice u Holešova paní xxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xx, za účelem umístění ČOV v ceně  

100Kč/m2. 

Usnesení č.5/10b/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí   informaci o majetkoprávním stavu budovy skladu a garáže pro 
PV3S  a aktuálnímu zápisu v katastru nemovitostí. 
 

Usnesení č.5/10c/2015:  

Zastupitelstvo rozhodlo o umístění pevné zábrany pro motorová vozidla k účelové komunikaci na 
výjezdu z obce směrem k obci Chomýž. 
 
 

 


