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Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne  

22. července 2015 v 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jankovicích. 
 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Miroslav Darebník v 18.37 hod. V době zahájení  
bylo přítomno celkem 7 členů zastupitelstva: Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, 
Marta Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Lubomír Dočkal, Jiří Petráš 

 
Omluven:   Josef Sedlařík 

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: Pavlína Hajdová a Ing. Zdeněk Hanulík 

Návrh usnesení č. 6/1/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice: paní 

Pavlína Hajdová  a pan Ing.  Zdeněk Hanulík 

 

Hlasování: pro 7  - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Jiří Petráš 

 proti   0  zdržel se 0 

Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno. 

V 18:43 se dostavil člen zastupitelstva Oldřich Ponížil 

2/ Schválení programu zasedání 

 

Následně byl projednán návrh programu a otevřena diskuse k tomuto programu 

Starosta navrhuje doplnit program – přidat: 

 7. Schválení smlouvy na zajištění výběru zhotovitele stavební dokumentace k projektu 

splaškové kanalizace v obci Jankovice 

Čímž se posouvají body Různé a Diskuse na pozici 8 a 9 

 

http://www.jankovice.net/
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Protože se již do diskuse k programu nikdo dále nehlásil, starosta obce diskusi ukončil a předložil 

návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 6/2/2015: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

 

 program 6. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Projekt „Nakládání s bioodpadem v obci Jankovice“ 

5. Řešení majetkoprávní záležitosti obce s majitelem nemovitosti č.p. 80 

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

7. Schválení smlouvy na zajištění výběru zhotovitele stavební dokumentace k projektu 

splaškové kanalizace v obci Jankovice 

8. Různé 

9. Diskuse 

 

Hlasování: pro 8  - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Jiří Petráš 

 proti   0  zdržel se 0       

Usnesení č.6/2/2015 bylo schváleno. 

 

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání: 

Starosta konstatoval, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen a výpis usnesení zveřejněn 

na úřední desce a nebyly proti němu podány žádné připomínky.  Zápis ze zasedání byl při zasedání 

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

Návrh usnesení 6/3/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z  5. zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování: pro 8  - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš 

 proti   0  zdržel se 0 

Usnesení č.6/3/2015 bylo schváleno. 

 
4/ Projekt „Nakládání s bioodpadem v obci Jankovice“ 

Starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem projektu č. 15243934. Byl proveden výběr dodavatele 

odpadových nádob, kontejnerů, traktorového nosiče i  štěpkovače. Informace o zakázce byla 

zveřejněna na úřední desce 11.6.2015 a po celou dobu byla přístupná. Výběr nejvhodnější nabídky 
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provedla  dne 29.6. 2015 3 členná komise. Vybrána byla nabídka firmy MEVA-Ostrava  v hodnotě 

1.064.500Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení č. 6/4/2015:  

ZO souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky od dodavatele  MEVA-Ostrava, s.r.o., Slovenská 

1083/1b, 702 00 Ostrava – Přívoz a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo. 

Hlasování: pro  8 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 6/4/2015 bylo schváleno. 

 

5/ Řešení majetkoprávní záležitosti obce s majitelem nemovitosti č.p. 80 

K dotčené nemovitosti bylo jednáno již na červnovém zasedání ZO, kde bylo sděleno, že máme ve 

sporu chybou předchozích změn u vlastnictví budovy č.p. 80 jednu  z budov, kterou postavila, vždy 

užívala a spravovala vč. investic Obec, proto jsem již od počátku jednal s realitní společností na řešení 

sporu. 

Jako možnost byly v jednání  2 varianty - odprodej budovy garáže za 350.000Kč nebo pronájem za 

3.000Kč/měsíčně. 

Případný odprodej celého komplexu budov vč. předního obytného domku s dvorkem byl nabídnut 

realitní kanceláří za cenu 750.000Kč. 

Oproti jejich požadavku se podařila vyjednat cena o 200.000Kč nižší, jinak by obec šla do správního 

soudu na určení vlastnictví budovy garáže a skladu. 

Nakonec došlo tedy k dohodě a bude také před případným podpisem kupní smlouvy sepsána Dohoda 

o narovnání vztahů (ujednání, že obě strany nejsou již ve sporu). 

Starosta předložil nabídku společnosti MAMA reality, s.r.o. na odprodej nemovitých věcí Obci 

Jankovice za kupní cenu 550.000Kč: 

- budovy č.p. 80, způsob využití: objekt k bydlení, postavené na pozemcích parc. č. st. 91/1 a parc. č. 
st. 91/2 (kdy poslední uvedený pozemek se nachází ve vlastnictví Obce Jankovice a je zapsán na LV č. 
10001) 

-  pozemku parc.č. st. 91/1, o výměře 92 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

-  pozemku parc. č. 1413/151, o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha 

V případě nabytí nemovitostí Obcí Jankovice je v kupní smlouvě podmínka vyklizení přední obytné 

budovy do 4 měsíců pod finanční sankcí. 
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Návrh usnesení č. 6/5/2015:   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zaslaný návrh Kupní smlouvy a Dohody o narovnání  se 
společností MAMA reality, s.r.o., IČ: 18189334, se sídlem Dolní 1571, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
jednající Ing. Martinem Havránkem a schvaluje záměr na koupi nemovitostí: 

- budovy č.p. 80, způsob využití: objekt k bydlení, postavené na pozemcích parc. č. st. 91/1 a parc. č. 
st. 91/2 (kdy poslední uvedený pozemek se nachází ve vlastnictví Obce Jankovice a je zapsán na LV č. 
10001) 

-  pozemku parc.č. st. 91/1, o výměře 92 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

-  pozemku parc. č. 1413/151, o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha 

a pověřuje starostu k zajištění Znaleckého posudku na tyto nemovitosti za cenu 1.800Kč vč. DPH  

 

Hlasování: pro  8  - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 6/5/2015 bylo schváleno. 

 

6/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Jankovice 

Návrh usnesení č.5/6/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z 
rozpočtu obce Jankovice v předloženém znění 
 
Hlasování: pro 8  - Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Oldřich 

Ponížil, Lubomír Dočkal, Miroslav Darebník , Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se  

Usnesení č. 6/6/2015 bylo schváleno. 

 

7/ Schválení smlouvy na zajištění výběru zhotovitele stavební dokumentace k projektu Splašková 

kanalizace obce Jankovice 

Byla by to stavební dokumentace ve všech potřebných stupních - dokumentace pro územní 
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a tendrová 
dokumentace. 
Obec má v podmínkách pro vypouštění odpadních vod zahájení řešení odkanalizování celé obce 
minimálně zpracování dokumentace k územnímu řízení. 
Zároveň  bude řešeno i možné napojení v Dobroticích jako variantu v případě, že nebudeme mít 

vlastní ČOV. 

 

Návrh usnesení č.6/7/2015:  
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Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na projekt Splašková kanalizace obce Jankovice – 

organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavební dokumentace ve všech stupních s 

Advokátní kanceláří Dextela, s.r.o., Karola Sliwky 621/5, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ: 03439585, cena 

služeb činí 45.000Kč + DPH.  

Hlasování: pro 8 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 6/7/2015 bylo schváleno. 

 

8/Různé 
 
a/ Starosta informuje:  k 30.6.2015 měla obec na straně příjmů plnění ve výši  2.142.646Kč   /nižší 

příjem na položce DPH – 42,3%/, na straně rozpočtových výdajů částka:  1.111.234Kč 

Na straně výdajů není za první pololetí žádný nepředvídatelný výdaj. 

 

Návrh usnesení č.6/8a/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření k 30.6.2015. 

Hlasování: pro 8  - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se  
 
Usnesení č.6/8a/2015 bylo schváleno. 
 
b/ Starosta informuje o aktuální situaci a řešení  omezení provozu a omezení přístupu na účelovou 
komunikaci na pozemku parc. č. 1703 k.ú.  Jankovice u Holešova. Vybudováním závory je sledováno 
zejména naplnění původního účelu polní cesty, tzn. zpřístupnění nemovitostí v úseku mezi obcemi 
Jankovice a Chomýž pouze pro jejich vlastníky. 
Bude zahájeno Správní řízení ve věci omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou 

komunikaci „Polní cesta v k.ú. Chomýž a v k.ú. Jankovice“ na pozemku parc.č. 1703 v k.ú. Jankovice u 

Holešova, proběhne ústní jednání, kde bude předvolán také zástupce Obce Chomýž. Dále bude 

zaslána Policii - DI Km Žádost o vydání vyjádření k úpravě omezení přístupu na účelovou komunikaci. 

Návrh usnesení č.6/8b/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu řešení omezení provozu na účelovou 

komunikaci na pozemku parc.č. 1703 k.ú. Jankovice u Holešova  z a do Chomýže. 

Hlasování: pro 8  - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se  
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12/ Diskuse 
 
     -      návrh na umístění značky Zákaz podomního prodeje  - prezentovány možnosti textu a velikosti 
tabulky 
     -      vytěžené měkké dřevo (topol, olše)  12m3  1.000Kč/m3  na okraji Březí  - nabízí obec k prodeji. 
 
               
          
   

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.45  hod. 
 

Součástí zápisu je jako příloha č. 1 výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice. 

V Jankovicích dne 23.7.2015 

 

 

Zapisovatel:  Marta Kubová 

 

Ověřovatelé: Pavlína Hajdová                                 

                         Ing. Zdeněk Hanulík                                       

 

Starosta:  Miroslav Darebník 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:                        
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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 22.7.2015 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 6. zasedání konaném dne 22.7.2015 

 

Usnesení č. 6/1/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice:  Pavlína 

Hajdová a Ing. Zdeněk Hanulík 

 
 

Usnesení č. 6/2/2015: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

 

 program 6. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Projekt „Nakládání s bioodpadem v obci Jankovice“ 

5. Řešení majetkoprávní záležitosti obce s majitelem nemovitosti č.p. 80 

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce 

7. Schválení smlouvy na zajištění výběru zhotovitele stavební dokumentace k projektu 

splaškové kanalizace v obci Jankovice 

8. Různé 

9. Diskuze 

 

Usnesení 6/3/2015: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 6/4/2015:  

ZO souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky od dodavatele  MEVA-Ostrava, s.r.o., Slovenská 

1083/1b, 702 00 Ostrava – Přívoz za cenu 1.064.500Kč + DPH a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy 

o dílo. 

 

Usnesení č. 6/5/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zaslaný návrh Kupní smlouvy a  Dohody o narovnání  se 

společností MAMA reality, s.r.o., IČ: 18189334, se sídlem Dolní 1571, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 

jednající Ing. Martinem Havránkem a schvaluje záměr na koupi nemovitostí: 

- budovy č.p. 80, způsob využití: objekt k bydlení, postavené na pozemcích parc. č. st. 91/1 a parc. č. 
st. 91/2 (kdy poslední uvedený pozemek se nachází ve vlastnictví Obce Jankovice a je zapsán na LV č. 
10001) 
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-  pozemku parc.č. st. 91/1, o výměře 92 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

-  pozemku parc. č. 1413/151, o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha 

a pověřuje starostu k zajištění Znaleckého posudku na tyto nemovitosti za cenu 1.800Kč vč. DPH  

 

Usnesení č.6/6/2015:  

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z 
rozpočtu obce Jankovice v předloženém znění 
 

Usnesení č.6/7/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Příkazní smlouvu na projekt Splašková kanalizace obce 

Jankovice – organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavební dokumentace ve všech 

stupních s Advokátní kanceláří Dextela, s.r.o., Karola Sliwky 621/5, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ: 

03439585, cena služeb činí 45.000Kč + DPH.  

 

Usnesení č.6/8a/2015: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření k 30.6.2015. 

  

Usnesení č.6/8b/2015: 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu řešení omezení provozu na účelovou 

komunikaci na pozemku parc.č. 1703 k.ú. Jankovice u Holešova   ve směru z a do Chomýže. 

 

 


