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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 13.09.2021 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 17. zasedání konaném dne 13.09.2021 

Usnesení č. 17/2/2021: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 17. zasedání zastupitelstva obce Věra 

Krausová, Ing. Jan Nedbal 

Pro: 7                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 17/3/2021: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní program 17. zasedání zastupitelstva 

obce takto: 

  1. Zahájení 
  2. Schválení ověřovatelů zápisu 
  3. Schválení programu zasedání 
  4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 
  5. a/ Prodej pozemku parc. č. 1716/2 
       b/ Věcné břemeno k parc. č. 1716/1 v rozsahu dle GP 
  6. Rozpočtové opatření č. 2/2021 
  7. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
       Digitální technické mapy obce 
  8. Různé  a/pořízení nového sekacího rideru 
                    b/prezentace reg.manažerky Sdružení místních samospráv ČR pro Zl.kraj  
                    c/smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Ekostabilizační a protierozní opatření  
  9. Diskuse 
10. Závěr 
Pro: 7                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
17/4/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 16. zasedání 

zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 17/5/2021: 

Zastupitelstvo obce Jankovice: 

a: schvaluje prodej  nemovitého majetku  - pozemku parc. č. 1716/2, o výměře 25 m2, 

nacházejícího se v katastrálním území Jankovice u Holešova, který je zapsán na listu 

vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Holešov, druh 

pozemku: ostatní plocha, z majetku Obce Jankovice do majetku společnosti EG.D, a.s. se 

sídlem Lidické 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, za celkovou cenu 2.500Kč 

(slovy: Dva tisíce pět set korun českých). 

http://www.jankovice.net/
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b: schvaluje věcné břemeno stezky a chůze na pozemku parc. č. 1716/1 pro přístup k nové 

trafostanici pro budoucího oprávněného společnost EG.D, a.s. se sídlem Lidické 1873/36, 

Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 v rozsahu dle předloženého návrhu geometrického 

plánu.   

Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/6/2021: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021  

Pro: 8                  proti: 0                    zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/7/2021: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a 

správě Digitální technické mapy obce se Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 

761 90, IČ: 70891320. 

Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/8a/2021: 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového sekacího stroje - rideru Stiga za cenu 

263.813Kč vč. DPH. 

Pro: 8                  proti: 0                    zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/8b/2021: 

Zastupitelstvo obce Jankovice schvaluje přistoupení obce Jankovice do Sdružení místních 

samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky 

a 

ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na 

adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání 

zastupitelstva obce. 

Pro: 8                  proti: 0                    zdržel se: 0 

 
 
Usnesení č. 17/8c/2021: 

Zastupitelstvo obce Jankovice schvaluje smlouvu  o poskytnutí podpory se SFŽP k projektu 

reg. č. 1200600034 Ekostabilizační a protierozní opatření v lokalitě Hrabiny – Horní Trávník 

ve výši 593.505 Kč. 

Pro: 8                  proti: 0                    zdržel se: 0 

V Jankovicích dne 16. 09. 2021 
 

                                                                                                            Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                                                  starosta obce                                                                                             
 
Ev. č. 12/2021 
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Vyvěšeno: 16. 09. 2021 

Sejmuto: 


