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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 09.12.2019 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 7. zasedání konaném dne           
09. 12.2019 

Usnesení č. 7/2/2019: 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní program 7. 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 nabytí nemovitého majetku 
  6. Rozpočet obce na rok 2020 
  7. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2021-2023 
  8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
  9. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Jankovice 
10. Rozpočtové opatření 4/2019 
11. Schválení sazeb pronájmů v budově OÚ a letního areálu 
12. Inventarizační komise na inventarizaci majetku obce k 31.12.2019 
13. Různé: a/ projekt „Wifi4EU - podpora připojení k internetu v místních komunitách“ 

                b/  spoluúčast obce Jankovice v projektu „Předcházení vzniku BRKO v Podhradní 
Lhotě a  Jankovicích“ z rozpočtu obce 
                   c/  pozastavení pořízení změny územního plánu obce Jankovice 
14. Diskuze  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 7/3/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 7. zasedání zastupitelstva obce Jankovice 

Pavla Navrátilová, Ing Zdeněk Hanulík 

Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
7/4/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 6. zasedání 
zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 7/5/2019: 
Zastupitelstvo obce Jankovice:I: schvaluje úplatné nabytí nemovitého majetku  - pozemků 

parc. č. 1853, o výměře 1.207 m2, druh pozemku: orná půda, parc. č. 2038, o výměře 2.694 

m2, druh pozemku: lesní pozemek, parc. č. 2095, o výměře 490 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, , parc. č. 2209, o výměře 1.099 m2, druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 2297, o 
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výměře 668 m2, druh pozemku: lesní pozemek, nacházejících se v katastrálním území 

Jankovice u Holešova, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 348 u Katastrálního úřadu 

pro Zlínský kraj, pracoviště Holešov, z majetku xxxxxxxxxxxxxxxx  , xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 603 

00 Brno do majetku Obce Jankovice za celkovou cenu 156.226 Kč   a 

II: ukládá starostovi obce Jankovice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení, 
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřad návrh na vklad 
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7/6/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Jankovice pro rok 2020 s celkovými příjmy ve 
výši:  5.680.000 Kč, a celkovými výdaji:  5.680.000 Kč.  

Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7/7/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením §5 zák. č. 23/2017 o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů střednědobý výhled rozpočtu obce Jankovice na období 2021- 
2023. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 7/8/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 
1/2019.  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7/9/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Jankovice č. 2/2019 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 7/10/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 7/11/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené sazby za pronájem prostor pro kulturu a sport  
v budově OÚ a letním areálu Hajíček s platností od 1.1.2020. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 7/12/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 
31.12.2019: Předseda - Petr Kalabus, členové - Pavla Navrátilová, Petr Vlasák, Alena 
Nedbalová, Jana Kučerová 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
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7/13a/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace týkající se projektu „Wifi4EU - podpora 

připojení k internetu v místních komunitách“. 

 
Usnesení č. 7/13b/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování spoluúčasti obce Jankovice v projektu 
„Předcházení vzniku BRKO v Podhradní Lhotě a Jankovicích“ z rozpočtu obce. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 7/13c/2019: 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pozastavení pořízení změny územního plánu obce Jankovice, 
která vyplývá ze schválené zprávy o uplatňování ÚP obce Jankovice za období 2014-2018.  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 7/13d/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď smlouvy o svozu odpadu s firmou SUEZ a zároveň 
uzavření nové smlouvy s firmou Skládka Bystřice s.r.o., Bystřice pod Hostýnem. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

V Jankovicích dne 13. 12. 2019 

 

                                                                                                            Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                                                    starosta obce                  
                                                                                                         

 

Ev. č. 33/2019 

Vyvěšeno: 13.12.2019 

Sejmuto:  

 

                                                                                                    

                                                                             

 


