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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 8. 1. 2020 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 1/2020 

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

Vorlíčkovou a Mgr. Věru Forejtovou. 

 

Usnesení č. 2/2020 

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

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor o celkové výměře 90m2 v části nemovitosti č.p. 87 na 

dobu určitou 
4) Schválení sponzorských darů TOI TOI CUP 2019 
5) Schválení přijetí dotace WiFi4EU a pověření starosty s výběrem vhodného dodavatele 
6) Pravomoc starosty na schválení rozpočtového opatření 
7) Doplnění bodu č. 6 ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 06. 2019 
8) Schválení prodeje části pozemku parc. č. 349/12 a parc. č. 308/1 
9) Schválení přijetí grantu na obnovu dopravního značení v obci Jabkenice 
10) Úprava ceny za pronájem prostor v budově č.p. 87 
11) Mistroství republiky v cyklokrosu 2021 

 

Usnesení č. 3/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor o celkové výměře 90m2 

v části nemovitosti č. p. 87 na dobu určitou do 31. 08. 2020. 

 

Usnesení č. 4/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přijetí sponzorských darů na akci TOI TOI CUP 2019 od společnosti UNO 

Grupo, a.s. ve výši 8.000 Kč a společnosti Jarico s.r.o. ve výši 4.000 Kč. 

 

Usnesení č. 5/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přijetí dotace WiFi4EU v hodnotě 15.000 € a pověřuje starostu s výběrem 

vhodného dodavatele. 
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Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 
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Usnesení č. 6/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje limit pravomoci starosty na schválení rozpočtového opatření v příjmech ve 

výši 400.000 Kč na všech paragrafech a ve výdajích ve výši 400. 000 Kč na všech paragrafech. 

 

Usnesení č. 7/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje doplnění bodu č. 6 ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 06. 2019 a usnesení 

č. 31/2019 o odsouhlasení prodeje obecního pozemku parc. č. 36/5 k.ú. Jabkenice panu Jiřímu Košvancovi za cenu 

103. 000 Kč. 

 

Usnesení č. 8/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje prodeje části pozemků parc. č. 349/12, k.ú. Jabkenice a parc. č. 308/1, k.ú. 

Jabkenice panu Milanu Adamcovi a starostu pověřuje opatřením znaleckého posudku pro určení prodejní ceny. 

 

Usnesení č. 9/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přijetí finančních prostředků ve výši 20.407 Kč od společnosti Škoda Auto a.s. 

na realizaci projektu Obnova dopravního značení v obci Jabkenice.  

 

Usnesení č. 10/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje  úpravu současných sazeb za pronájem prostor v budově č.p. 87 pro 

soukromé akce a to v sazbách pro občany s trvalým bydlištěm v Obci Jabkenice 300 Kč/den v letním období a 600 

Kč/den v zimním období a pro lidi bez trvalého bydliště v Obci Jabkenice 1000 Kč/den v letním období a 1.500 Kč/den 

v zimním období.  

 

Usnesení č. 11/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pořádání Mistroství republiky v cyklokrosu v lednu 2021 spolkem TJ Sokol 

Jabkenice a finanční výpomoc pro překlenutí doby, než bude dotace získána. 

 

 

 

David Forejtar 

   Starosta 


