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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 24.02.2020 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 8. zasedání konaném dne           
24. 02.2020 

Usnesení č. 8/2/2020: 
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní program 8. zasedání zastupitelstva 
obce takto: 
  1. Zahájení 
  2. Schválení programu zasedání 
  3. Volba ověřovatelů zápisu 
  4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 
  5. Investiční akce na rok 2020 
  6. Schválení dodavatele herních prvků na dětské hřiště u lávky 
  7. Žádosti spolků a organizací o dotace 2020 
  8. Žádost o instalaci zrcadla 
  9. Schválení podání žádosti o změnu PRVAK ZLK – výstavba vlastní KČOV 
10. Různé a/ Žádost o zbudování stání pro vozidlo na pozemku obce 

                b/  projednání a schválení dokumentace pro 1. etapu realizace interakčních prvků 
11. Diskuze 
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
Usnesení č. /3/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce Jankovice 

Pavlína Hajdová, Ing. Jan Nedbal 

Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
8/4/2020 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení ze 7. zasedání 
zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 8/5/2020: 
Zastupitelstvo obce Jankovice schvaluje investiční akce pro rok 2020: 

1. Výstavba inženýrských sítí v lokalitě pro nové RD U Hájíčku 
2. Realizace biokoridory K38, K39 dle schválení dotace (podzimní výsadba) 
3. Realizace interakčních prvků 1. etapa – krajinářské úpravy a výsadba stromů 

              4.   Rekonstrukce dětského hřiště u lávky pro pěší 
              5.   Nátěr střechy zvonice, bývalé školy 
Pro: 7                 proti: 0                    zdržel se: 1 
 
Usnesení č. 8/6/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele herních prvků pro rekonstrukci dětského 
hřiště u lávky parc. č. 1643/9  -společnost Monotrend s.r.o., Jamné 34, 664 01 Tišnov, IČ: 
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29320313 za celkovou cenu 164.100Kč (Jednostočtyřicetdevěttisícstokorunčeských) bez 
DPH.   
Pro: 8                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 8/7/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro rok 2020 spolkům: 
Zákl. organizace českého svazu včelařů Jankovice: 6.000Kč    
Moravská Veselka z.s., Sušice 38, 751 11, IČ: 26523191 : 5.000Kč 
Pro: 7                 proti: 0                    zdržel se: 1 
 

Usnesení č. 8/8/2020: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s instalací zrcadla na pozemku parc. č. 1644/10. 
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 8/9/2020: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje variantu čištění odpadních vod v obci Jankovice s využitím 
kořenové čistírny odpadních vod - vertikálním filtrem II. generace. 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Zlínského kraje. 
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 8/10a/2020: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním stání pro vozidlo na parc. č. 2675 na náklady 
žadatele. Podmínkou je rozebíratelný materiál.  
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 8/10b/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci pro 1. etapu realizace interakčních 
prvků v obci a podání žádosti o dotaci z OPŽP. 
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

V Jankovicích dne 27. 02. 2020 

 

                                                                                                            Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                                                    starosta obce                  
                                                                                                         

Ev. č. 8/2020 

Vyvěšeno: 28.02.2020 

Sejmuto:  

 

                                                                                                    

                                                                           


