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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

Přijatá usnesení na Zasedání zastupitelstva konaného dne 4. 12. 2019 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 56/2019 

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

Vorlíčkovou a Mgr. Věru Forejtovou. 

 

Usnesení č. 57/2019 

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

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Schválení rozpočtu obce Jabkenice na rok 2020 
4) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Jabkenice na roky 2021-2024 
5) Dodatek smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
6) Obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
7) Obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 
8) Obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
9) Obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č. 4/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 
10) Obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Jabkenice 

11) Pronájem pozemku ve vlastnictví obce p.č. 508/1, k. ú. Jabkenice o výměře cca 38m2 
12) Úprava rozpočtu na konci roku 2019 
13) Výstavba parkoviště „U dubu“ p.č. 47/1, k.ú. Jabkenice a oprava místní komunikace p.č. 482/1, k.ú. 

Jabkenice a získání podpory z vhodného dotačního titulu. 
14) Vyhlášení inventur za rok 2019 
15) Rozpočtové opatření číslo 6, 7, 8 a 9 

 

Usnesení č. 58/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje rozpočet obce Jabkenice na rok 2020 jako vyrovnaný, po navržených 

změnách, v paragrafovém členění dle rozpočtové skladby. 

 

Usnesení č. 59/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jabkenice na roky 2021-2024. 
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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

 

Usnesení č. 60/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje dodatek č. 5 k rámcové smlouvě mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a 

Obcí Jabkenice 

 

Usnesení č. 61/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jabkenice č.1/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Usnesení č. 62/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jabkenice č. 2/2019, o místním poplatku ze 

psů. 

 

Usnesení č. 63/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jabkenice č. 3/2019, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. 

 

Usnesení č. 64/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jabkenice č. 4/2019, o místním poplatku za 

zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu. 

 

Usnesení č. 65/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jabkenice č. 5/2019, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Jabkenice. 

 

Usnesení č. 66/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 508/1, k.ú. Jabkenice, o rozměrech cca 2,8 

x13,5m, celkové výměře 37,8m2. 
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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

Usnesení č. 67/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření v závěru roku a v případě 

přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, písm. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně schváleno na 

nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 68/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výstavbu parkoviště na pozemcích p.č. 451/7 a p.č. 47/1 oba k.ú. Jabkenice, 

a současně opravu místní komunikace p.č. 482/1, k.ú. Jabkenice s podporou vhodného dotačního titulu. 

 

Usnesení č. 69/2019 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje Plán inventur na rok 2019 a inventarizační komisi s předsedou Radkem 

Benešem a členy Davidem Forejtarem, Věrou Forejtovou a Milenou Hlaváčkovou. Datum vyhlášení inventury je od 

16. 12. 2019 do 31. 1. 2020.   

 

 

 

David Forejtar 

   Starosta 


