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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 14. 9. 2020 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 38/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje zapisovatele komisi Ing. Pavla Hesterini a ověřovatele zápisu  

paní Evu Vorlíčkovou a pana Pavla Fidlera. 

 

Usnesení č. 39/2020 

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

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Změna sazeb a podmínek pronájmu prostor v Hospodě nad Muzeem, č. p. 87 
4) Usnesení zastupitelstva o schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace 
5) Oprava části komunikace parc. č. 509/1 od křižovatky u hřiště k lesu (délka 484 m, šířka 3,5 m), výběr 

dodavatele a vystavení objednávky 
6) Rozšíření Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity na 5 členů 
7) Volba členů Výboru pro kulturu a volnočasových aktivit 

Vybudování nového vjezdu na pozemek parc. č. 571 z obecního pozemku parc. č. 47/1 
 

Usnesení č. 40/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje vypracování Půjčovního řádu, který bude schválen na dalším zasedání. 

 

Usnesení č. 41/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přijetí dotace ve výši 360.008 Kč z rozpočtu Středočeského kraje a pověřuje 

starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

.  

 

Usnesení č. 42/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje zhotovitele oprav komunikace parc. č. 509/1 společnosti Atoli s.r.o., v celkové 

výši 299.640 Kč bez DPH. 
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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

Usnesení č. 43/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje rozšíření Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity na 5 členů. 

 

Usnesení č. 44/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí Hanu Černíkovou a Milenu Hlaváčkovou za členky Výboru pro kulturu a 

volnočasové aktivity. 

 

Usnesení č. 45/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje žádost o vybudování nového vjezdu na pozemek parc. č. 571 z obecního 

pozemku parc. č. 47/1. 

 

 

 

 

 

David Forejtar 

   Starosta 


