
 

Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

Telefon: 326 389 117  Email: obec@jabkenice.cz 

  

 

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jabkenice 

konaného 20. 02. 2019 od 18 hodin v zasedací síni obecního úřadu 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Jabkenice bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Davidem Forejtarem. 

Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 5 

členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3, zákona o obcích). 

 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl návrhovou  komisi  Ing. Pavla Hesterini  a ověřovatele  zápisu paní Evu Vorlíčkovou  a Mgr. Věru 

Forejtovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu vyjádřit. Nikdo z přítomných se 

nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce  Jabkenice  určuje  návrhovou  komisi  Ing.  Pavla  Hesterini  a  ověřovatele  zápisu  paní  Evu 

Vorlíčkovou a Mgr. Věru Forejtovou. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 1/2019. 

 

Dále bylo konstatováno, že zápis ze zasedání konaného dne 10. 12. 2018 byl ověřen a je uložen na obecním úřadě. 
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2) Schválení programu 

Předsedající  seznámil přítomné  s návrhem programu  v  souladu  s pozvánkou předanou  členům  zastupitelstva  a  v 

souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na úpravu programu. 

David Forejtar navrhl přidání bodu: 

13. Schválení finančních darů pro spolky 

14. Záměr podání o dotaci na dětské hřiště 

15. Oprava komunikací 

 

Ing. Pavel Hesterini navrhl přidání bodu: 

16. Schválení výměny starých dopravních značek na obecních komunikací, případně jejich doplnění 

 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje následující program ustavujícího zasedání po navržené úpravě: 

 

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Volba člena Kontrolního výboru 

4. Obnova zahradní techniky, umístění zahradní techniky, její skladování a údržba 

5. Schválení „Strategického rozvojového plánu 2018 – 2020“ 

6. Záměr prodeje obecního pozemku 36/5 za účelem vybudování vodní plochy 

7. Záměr obnovy naučné stezky „Smetanova procházka“ 

8. Záměr opravy zděného plotu na starém hřbitově 

9. Odpadové hospodářství, sběrná místa 

10. Souhlas zastupitelstva – dohody o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 

11. Dodatečné rozpočtové opatření 10,11,12,13/2018 

12. Výměna 100V ústředny obecního rozhlasu 

13. Schválení finančních darů pro spolky 

14. Záměr podání o dotaci na dětské hřiště 

15. Oprava komunikací 

16. Schválení výměny starých dopravních značek na obecních komunikací, případně jejich doplnění 

17. Diskuze  

 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 2/2019. 
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3) Volba člena Kontrolního výboru 

Na člena Kontrolního výboru byl nominován Ing. Jiří Povolný. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům  i přítomným občanům se k návrhu rozpočtu dále vyjádřit. Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje člena Kontrolního výboru Ing. Jiřího Povolného. 

 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 3/2019.   

 

4) Obnova zahradní techniky, umístění zahradní techniky, její skladování a údržba 

Proběhla kontrola zahradní techniky v majetku obce a bylo zjištěno, že  je ve velmi špatném stavu a dlouho se o ní 

nikdo nestaral. 

Sekačka Avenberg – vysypaný startér, jednalo se o vadu materiálu a sekačku stačilo reklamovat. Sekačka je nyní po 

záruce a musíme zaplatit náhradní díl a zaplatit si opravu. Navrhuji opravu. 

Sekačka O.K. – nejde nastartovat, není v evidenci, kde se vzala? Navrhuji odpis a likvidaci. 

Křovinořez Husqvarna – nejde nastartovat, je zadřená. Navrhuji odpis a likvidaci. 

Křovinořez HONDA – v pořádku. 

Vertikutátor  –  podařilo  se  ho  nastartovat,  vypadá  v  pořádku.  Navrhuji  tento  vertikutátor  za  poplatek  půjčovat 

občanům obce. 

Křovinořez Avenberg – startovací zařízení je vysypané, uložené v tašce, musíme objednat a zaplatit. Navrhuji opravit. 

Motorová pila Avenberg – start ok, nefunguje kolébka vypnout / zapnout. Navrhuji opravit. 

Zahradní technika se musí vždy po sezóně nebo nejdéle během zimy posílat na servis na pravidelnou údržbu. Je také 

důležité, aby se vše skladovalo na jednom místě, včetně zahradního náčiní, nářadí a jiných věcí. V současné době je 

vše chaoticky rozmístěno po obci. Vše tedy bude umístěno na  jednom místě a to v budově č. p. 87, kde  je potřeba 

prostor vyčistit a udělat místo. 

Mgr. Věra Forejtová prohlásila, že zahradní technika se servisovala po každé sezóně a poslední pracovník nedokázal 

používat tuto techniku správně a většinou ji zničil. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  schvaluje  opravy  a  odpisy  techniky,  jak  je  popsáno  výše.  Dále  schvaluje  její  skladování  v budově           

č. p. 87 a zajištění pravidelného servisu. 

 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 4/2019. 
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5) Schválení „Strategického rozvojového plánu 2018 – 2026“ 

Strategický  rozvojový  plán  Jabkenice  2018–2026  byl  zpracován  firmou  SENSEI  consult  s.r.o.  v  zastoupení  paní          

Ing. Justinou Janou Vajovou a tento dokument zaslán 5. 2. 2019 elektronickou formou zastupitelům k seznámení.  

 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje Strategický rozvojový plán Jabkenice 2018–2026. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 5/2019. 

 

 

6) Záměr prodeje obecního pozemku 36/5 za účelem vybudování vodní plochy  

Pan Jiří Košvanec představil zastupitelům svůj záměr o odkupu pozemku 36/5 k. ú. Jabkenice, majitel Obec Jabkenice 

za účelem  vybudování  vodní plochy, pravidelné údržby  zeleně,  vybudování dětského hřiště,  vysázení dekoračních 

dřevin, a to z vlastních finančních prostředků. Tato nově vzniklá plocha bude sloužit pro založení rybářského spolku 

určeného  pro  místní  děti  i  dospělé.  Tento  záměr  byl  zaslán  5.  2.  2019  elektronickou  formou  zastupitelům  k 

seznámení. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce  Jabkenice  schvaluje  záměr  prodeje  pozemku  s parcelním  číslem  36/5  k.  ú.  Jabkenice.  Prodej 

obecního  pozemku  a  následné  realizace  výše  zmíněných  bodů  bude  na  základě  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  a 

zatížena věcným břemenem o trvalé přístupnosti veřejnosti a vybudování vodní plochy na vlastní náklady majitele. 

Zájemce před odkupem musí nejprve předložit všechna vyjádření dotčených subjektů nutná k realizaci záměru. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 6/2019 
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7) Záměr obnovy naučné stezky „Smetanova procházka“ 

Naši obec  je  třeba  zatraktivnit  a  zviditelnit.  Jedním  takovým  lákadlem by mohl být  záměr obnovy naučné  stezky 

„Smetanova  procházka“  Představení  záměru  bylo  zastupitelům  odesláno  elektronickou  formou  dne  18.  2.  2019. 

Naučná  stezka  bude  obsahovat  několik  stanovišť  s informační  tabulí,  která  se  bude  zabývat  životem  Bedřicha 

Smetany  a  jeho  díly,  a  také  samotným místem,  kde  bude  tabule  umístěna.  U  každé  tabule  pak  bude  umístěn 

interaktivní prvek týkající se především hudební tématiky. 

Mgr. Věra Forejtová navrhla spolupráci s ČSOP Klenice. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce  Jabkenice  schvaluje  záměr  obnovy  naučné  stezky  „Smetanova  procházka“  a  učinění  všech 

potřebných kroků k realizaci. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 7/2019. 

 

 

 

8) Záměr opravy zděného plotu na starém hřbitově 

Zděný plot na starém hřbitově, který  je evidován  jako kulturní památka,  je ve špatném stavu a  je třeba ho opravit. 

Římskokatolická  církev Rejšice  souhlasí  se  záměrem  a  je ochotna  vydat  souhlasné  stanovisko. Obec bude opravu 

iniciovat a financovat z případné dotace s obecní spoluúčastí. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje záměr opravy zděného plotu na starém hřbitově. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 8/2019. 

 

9) Odpadové hospodářství, sběrná místa 

Naše sběrná hnízda a nádoby  jsou bezesporu plněny netříděným odpadem, který  je zde navážen občany okolních 

obcí, a zvyšují obecní náklady na vývoz. Proto musíme sběrná místa optimalizovat.  

Zastupitelstvo  se  shodlo  na  vybudování  4  nových  sběrných  míst  se  zpevněnou  plochou.  Sběrná  místa  budou 

oplocena a uzavřena. 

1) Sběrný dvůr za budovou  JSDH  Jabkenice:  je zde potřeba kompletní rekonstrukce a vykoupit pozemek p.  č. 
619 do vlastnictví obce. Sběrný dvůr bude sloužit  jak pro sběr odpadu  jak bylo doposud, ale také pro sběr 
tříděného odpadu. 

2) Sběrné místo u obecního úřadu: Současné sběrné místo není na obecním pozemku a je nutné ho přemístit, 
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oplotit a uzavřít. 
3) Sběrné místo  za  hřištěm: Místo  je  dobře  přístupné  pro  občany.  Bude  upraven  jeho  tvar  a  zapuštěn  více 

k hřišti, aby bylo možné ho oplotit a uzavřít. 
4) Sběrné  místo  u  TJ  Sokol:  Sběrné  místo  bude  přemístěno  blíže  k lesu  a  v jeho  blízkosti  bude  umístěn  i 

kontejner na biologický odpad. Sběrné místo bude oploceno a uzavřeno. 
 

Pavel Fidler poptal zabezpečovací techniku u firmy ELETUR s.r.o. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje záměr vybudování nových zabezpečených sběrných míst tříděného odpadu a 

sběrného dvora. Dále schvaluje záměr odkupu pozemku p. č. 619. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 9/2019. 

 

10) Souhlas zastupitelstva – dohody o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 

Podle zákona o obcích zákon  č. 128/2000 Sb. §84 odst. 2, písmena p,  je Zastupitelstvu obce vyhrazeno vyslovovat 

souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce a  je nutné  jej zastupitelstvem 

schválit. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce  Jabkenice  schvaluje  dle  obcích  zákona  č.  128/2000  Sb.  §84  odst.  2,  písmena  p,  se  vznikem 

pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 10/2019. 

 
 

11) Dodatečné rozpočtové opatření 10, 11, 12, 13/2018 

Bylo předloženo dodatečné rozpočtové opatření 10, 11, 12, 13/2018 pro schválení zastupitelstvem. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje dodatečné rozpočtové opatření 10, 11, 12, 13/2018. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 11/2019. 
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12) Výměna 100V ústředny obecního rozhlasu 

Stará část rozhlasové ústředny čím dál častěji vykazuje poruchy a  je potřeba  jí vyměnit. Byla předložena nabídka č. 

19NDR00001 od  firmy  JD ROZHLASY na výměnu 100 V ústředny obecního  rozhlasu. Tato nabídka  se  týká výměny 

ústředny a nezahrnuje žádné práce na reproduktorech. 

Vypadává funkce současné služby zasílání informačních SMS a emailů. To bude řešit z části nová ústředna. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výměnu ústředny obecního rozhlasu. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 12/2019. 

 

 

13) Schválení finančních darů pro spolky 

TJ Sokol Jabkenice zažádal o finanční dar na činnost na rok 2019 ve výši 30.000Kč 

Český kynologický svaz ZKO Jabkenice – 040 zažádal o finanční dar na činnost na rok 2019 ve výši 30.000Kč. 

Myslivecký spolek Květník zažádal o finanční dar na rok 2019 bez uvedení částky. Navrhuji poskytnout finanční dar 

5.000 Kč. 

SDH Jabkenice zažádal o finanční dar na činnost ve výši 60.000 Kč. Navrhuji poskytnout finanční dar 60.000 Kč a to na 

2 roky tj. 2019 a 2020. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice navrhnuté finanční dary pro tyto spolky: 

TJ Sokol Jabkenice obdrží finanční dar na činnost na rok 2019 ve výši 30.000Kč 

Český kynologický svaz ZKO Jabkenice – 040 obdrží finanční dar na činnost na rok 2019 ve výši 30.000Kč. 

Myslivecký spolek květník obdrží finanční dar na činnost na rok 2019 ve výši 5.000 Kč. 

SDH Jabkenice obdrží finanční dar na roky 2019 a 2020 ve výši 60.000 Kč.   

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 13/2019. 

 

 

14) Záměr podání žádosti o dotaci na dětské hřiště 

Byla  předložena  nabídka  na  vybudování  dětského  hřiště.  V dokumentech  je  cenová  kalkulace  dle  zadaných 

parametrů. Kvalitní dětské hřiště v obci dlouhodobě chybí a z našeho pohledu je nutná jeho realizace. Na toto dětské 
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hřiště se bude podávat žádost o dotaci u MMR a její výše je až 70 % z uznatelných nákladů. Umístění dětského hřiště 

má být v prostorách fotbalového hřiště, hned vedle plánovaného víceúčelového hřiště. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje záměr vybudování nového dětského hřiště a podání žádosti o dotaci do Programu obnovy a 

rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 14/2019 

 

 

15) Oprava komunikací 

Je nutno opravit obecní komunikace po  zimním období. Oprava proběhne na  základě nabídky, obsahující  seznam 

míst k opravě a ceny za opravy. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice souhlasí s opravou komunikací po zimním období. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 15/2019 

 

 

16) Schválení výměny starých dopravních značek na obecních komunikací, případně jejich doplnění 

Na obecních komunikací je celá řada starých dopravních značek, které jsou zrezivělé a nejsou k přečtení. Pro zvýšení 

dopravní bezpečnosti je potřeba tyto dopravní značky vyměnit za nové a využít pro to grantový program od Škoda‐

Auto. 

Plán rozmístění problémových dopravních značek a informačních tabulí je již od minulého zasedání připravený Evou 

Vorlíčkouvou a Tomášem Holubem. 

Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  se  k návrhu  dále  vyjádřit.  Nikdo 

z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje výměnu starých dopravních značek za nové, případně  jejich doplnění a zažádání o dotaci u 

projektu „Dopravní bezpečnost v obcích“ Regionálního grantového programu Škoda‐Auto. 

Hlasování:  Pro:  5  Proti:  0  Zdrželi se:  0 

 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 16/2019 
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17) Diskuze 

1) Zastupitelstvu bylo představeno několik záměrů, kterými se musí zabývat, a není na ně zatím časový prostor. 
Proto bylo zastupitelstvo vyzváno, aby si  jeden z představených projektů někdo z členů vybral a řešil ho od 
návrhu, vypracování projektové dokumentace až po získání stavebního povolení. 
 

a. Záměr opravy místních komunikací 
b. Záměr vybudování obecního parkoviště 
c. Záměr rekonstrukce objektu č. p. 87 a revitalizace okolí 

 

Dále  bylo  řečeno,  že  každý  ze  zastupitelů má možnost  se  na  chodu  obce  podílet  a  žádné  aktivitě  není 

bráněno. 

2) Bude vypracován termínový plán zasedání zastupitelstva na rok 2019 
3) Je nutné udělat revizi komína budovy č. p. 87 
4) Musí  se  vyřešit  nevhodné  parkování  u  krajnice  silnice  před  budovou  č.  p.  87.  Krajnice  je  rozježděná  a 

rozblácená.  Budou  zde  umístěné  kameny  jako  překážky.  Parkovací  prostor  je  k dispozici  na  zpevněných 
plochách před i za budovou. 

5) V termínech  15.  3.  2019  –  17.  03.  2019  se  uskuteční  sbírka  Diakonie  Broumov.  O  přesných  časových 
intervalech budou občané informováni. 

6) Kvůli nevýhodnosti dotace od MAS bude projekt chodníku rozdělen na dvě části a v první etapě se bude řešit 
pouze část od Silnice č. 275 ke kostelu. Kvůli zdravotním  indispozicím zúčastněných stavebních  inženýrů se 
projekt dostal do skluzu a musí se intenzivně řešit, aby se termín pro podání dotace stihl. 

7) Elektrický kotel v budově č. p. 87 vykazuje zvýšenou poruchovost. Bude kontaktován opravář. 
8) Byla vznesena stížnost na nedostatečný úklid na OÚ, zejména vchodové části. OÚ bude stížnost řešit a pokusí 

se stav napravit. 
9) Stále  více  lidem  klesá hladina  vody  ve  studnách.  Je  tu podezření na  spojitost  s opravou  čističky VAK,  kde 

dochází  k pravidelnému  čerpání  vody  z výkopu  během  stavby.  Na  OÚ  bude  pozván  stavební  dozor  k 
vysvětlení situace za účasti Kontrolního výboru. Při stavebních činnostech je potřeba stavební dozor. 

10) Znovu  proběhla  diskuze  okolo  zvonice,  kde  je  potřeba  opravit  šindelovou  střechu.  Je  v majetku 
Římskokatolické  církve  Rejšice,  ale  je  také  symbolem  Jabkenic.  Proto  se  obec musí  pokoušet  o  realizaci 
opravy a hledat řešení situace. 

11) Diskutovalo se o ročence a Pavel Fidler vznesl návrh na vytvoření zpravodaje. 
 

Zasedání ukončeno dne 20. 02. 2019 v 20:00 hodin. 

Zapsal dne 20. 02. 2019 Ing. Pavel Hesterini. 

 

  David Forejtar 
Starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Věra Forejtová 
Ověřovatelka zápisu 

Eva Vorlíčková 
Ověřovatelka zápisu 

 

 


