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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 24. 6. 2020 

Příloha zápisu ze zasedání 

Usnesení č. 27/2020 

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

Mgr. Věru Forejtovou. 

 

Usnesení č. 28/2020 

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

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Schválení zařazení správního území obce do území působnosti MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. na období 2021-

2027 
4) Závěrečný účet obce Jabkenice za rok 2019, zpráva o výsledcích přezkoumání obce Jabkenice za rok 2019 
5) Schválení účetní závěrky za rok 2019 
6) Pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 87 o výměře 13,75 m2, pověření starosty s podpisem 

smlouvy 
7) Pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 87 o výměře 26,5 m2 
8) Schválení hřbitovního řádu 
9) Žádost Čarozem s.r.o. o umístění stánku s občerstvením a billboardu  
10) Kácení dřevin rostoucích mimo les 
11) Projednání kupní smlouvy č. S 612/19 

 
 

Usnesení č. 29/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice (IČ: 00237949) schvaluje zařazení správního území obce do územní působnosti Místní 

akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. na programové období 2021–2027. 

 

Usnesení č. 30/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice projednalo spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření závěrečný účet obce a 

schvaluje ho s vyjádřením „s výhradami“.  Zároveň zastupitelstvo obce přijímá nápravné opatření k zjištěným chybám 

a nedostatkům a stanovuje termín nápravy k 31. 12. 2020 provedením správné dokladové inventarizace účtu 403.  

 

Usnesení č. 31/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje účetní závěrku za rok 2019. 
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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

Usnesení č. 32/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí budovy bývalé MŠ č.p. 87 nájemci  

TJ Sokol za nájemné 80 Kč měsíčně a pověřuje starostu s podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 33/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 87. 

 

Usnesení č. 34/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje hřbitovní řád pro pohřebiště v Jabkenicích. 

 

Usnesení č. 35/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje umístění stánku s občerstvením společnosti Čarozem s.r.o. a umístění 

poutače za podmínky získání všech povolení k provozu stánku a pravidelným dohledem na čistotu okolních pozemků 

od odpadků vzniklých provozem stánku. Podoba a umístění poutače musí být předem konzultována a schválena 

Obecním úřadem Jabkenice. 

 

Usnesení č. 36/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje zaslat žádost o bezplatné kácení celkem 37-mi dřevin rostoucích mimo na 

Hasičský záchranný sbor, Nymburk. 

 

Usnesení č. 37/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice projednalo a schvaluje kupní smlouvu č. S 612 /19 mezi prodávajícím Lesy České 

republiky, s. p. a kupujícím Obcí Jabkenice, to koupi pozemku p.č. 451/7 k. ú. Jabkenice za kupní cenu 24.200 Kč 

včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu předmětné kupní smlouvy. 

 

 

 

 

 

David Forejtar 

   Starosta 


