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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 15. 4. 2020 

Příloha zápisu ze zasedání 

Usnesení č. 12/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje zapisovatele Ing. Pavla Hesterini a ověřovatele zápisu paní Evu Vorlíčkovou a 

Mgr. Věru Forejtovou. 

 

Usnesení č. 13/2020 

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

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 

možností jeho připojení na stavbu vodovodu a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Jabkenice č. 1/2020, 
o zrušení obecně závazné vyhlášky 

4) Schválení dotace a VPS pro MS Květník Charvátce 
5) Schválení dotace a VPS pro ZKO Jabkenice 
6) Schválení dotace a VPS pro TJ Sokol Jabkenice 
7) Otevření sběrného místa v ZD 
8) Schválení projektové dokumentace na zastřešené objekty pro kontejnery na třídění odpadů u č.p. 161 

„hasičárna“ a u č.p. 136 „Obecní úřad“, schválení podání žádosti o dotaci na tyto objekty z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova, otevírání obálek a pověření starosty 
podpisem smlouvy se zhotovitelem 

9) Pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 87 
10) Schválení pronájmu pozemku ve vlastnictví obce p.č. 508/1, k.ú. Jabkenice o výměře cca 38m2 
11) Schválení návrhu smlouvy o dílo pro poskytování služeb BOZP a PO 
12) Schválení hřbitovního řádu 
13) Pořízení montovaného domku pro JSDH 
14) Revokace usnesení č. 59/2019 – Střednědobého výhledu obce Jabkenice na roky 2021-2024 
15) Prodej pozemků p.č. 349/12 a p.č. 308/1, oba k.ú. Jabkenice, pověření starosty podpisem smlouvy o prodeji 
16) Nákup pozemků p.č. 382/5 a p.č. 381/62, oba k.ú. Jabkenice, pověření starosty vypracováním a podpisem 

kupní smlouvy 
 

Usnesení č. 14/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Jabkenice č. 1/2020, o zrušení obecně 

závazné vyhlášky č. 4/2019. 

 

Usnesení č. 15/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace MS Květník Charvátce ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu 

s podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 1/2020. 
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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

Usnesení č. 16/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace ZKO Jabkenice ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu s 

podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 2/2020. 

 

Usnesení č. 17/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Jabkenice ve výši 150.000 Kč a pověřuje starostu 

s podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 3/2020. 

 

Usnesení č. 18/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje nákup a instalaci oplocení pro sběrné místo v ZD. 

 

Usnesení č. 19/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje schválení projektové dokumentace na zastřešené objekty pro kontejnery na 

třídění odpadů u č.p. 161 „hasičárna“ a u č.p. 136 „Obecní úřad“, schválení podání žádosti o dotaci na tyto objekty z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a pověření starosty podpisem smlouvy se 

zhotovitelem. 

 

Usnesení č. 20/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 87 na dobu určitou na 1 

rok. 

 

Usnesení č. 21/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pronájem pozemku o celkové výměře  je 37,8m2 a pověřuje starostu s 

podpisem smlouvy pachtovní. 

 

Usnesení č. 22/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje smlouvu o dílo 202/2/19-1 pro poskytování služeb BOZP a PO od zhotovitele 

Richarda Staňka. 

 

Usnesení č. 23/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje řád pro pohřebiště v Jabkenicích. 
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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

Usnesení č. 24/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pořízení montovaného domku pro JSDH Jabkenice a pověřuje starostu obce s 

výběrovým řízením na jeho pořízení dle směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu. 

 

Usnesení č. 25/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje revokaci usnesení č. 59/2019 Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce 

Jabkenice na období 2021 – 2024. 

 

Usnesení č. 26/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje prodej pozemku parc. č. 349/27, k. ú. Jabkenice, obec Jabkenice a parc. č. 

308/19, k. ú. Jabkenice, obec Jabkenice za celkovou cenu 7.000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

vypracováním prodejní smlouvy a jejím podpisem. 

 

 

 

 

David Forejtar 

   Starosta 


