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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. 3. 2021 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 1/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje zapisovatele pana Pavla Hesterini a ověřovatele zápisu paní Věru Forejtovou a  

paní Evu Vorlíčkovou. 

Usnesení č. 2/2021 

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

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu 

3) Schválení dotace a VPS pro MS Květník Charvátce 

4) Schválení dotace a VPS pro ZKO Jabkenice 

5) Schválení dotace a VPS pro TJ Sokol Jabkenice 

6) Schválení dotace a VPS pro SDH Jabkenice 

7) Schválení účetní závěrky za rok 2020 dané zákonem č. 128/200 Sb. o obcích, zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Jabkenice za rok 2020 a závěrečný účet obce Jabkenice za rok 2020 

8) CENÍK a výpočtový list r. 2021, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

9) Vybudování cesty pro pěší a výsadba stromů v rámci Jabkenického parku za budovou OÚ, žádost o 

dotaci 

10) Opravy a rekonstrukce stávajícího hřiště, žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu  

11) Výběrové řízení na poskytnutí úvěru na výstavbu chodníku v Jabkenicích 

12) Záměr prodeje části pozemku z parcely parc. č. 36/9, k.ú. Jabkenice 

13) Plán rozvoje sportu obce Jabkenice 

14) Výzva k podání nabídky „Výstavba chodníku v obci Jabkenice“ 

 

Usnesení č. 3/2021 

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. 1/2021. 

Usnesení č. 4/2021 

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. 2/2021. 

 

Usnesení č. 5/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Jabkenice ve výši 90.000 Kč a pověřuje starostu s 

podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 3/2021. 
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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

Usnesení č. 6/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace SDH Jabkenice ve výši 40.000 Kč a pověřuje starostu s 

podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 4/2021. 

Usnesení č. 7/2021 

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

2020 a schvaluje ho s vyjádřením „bez výhrad“. Dále se schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

Usnesení č. 8/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje ceník a výpočtový list r. 2021, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 

2021. 

Usnesení č. 9/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje projekt Jabkenického parku a žádost o dotaci na výsadbu stromů a parkové 

úpravy. 

Usnesení č. 10/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice pověřuje starostu vypsat výběrové řízení na dodavatele zakázky – Opravy a 

rekonstrukce stávajícího hřiště. 

Usnesení č. 11/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru na výstavbu chodníku v 

Jabkenicích. 

Usnesení č. 12/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice neschvaluje záměr prodeje části pozemku z parcely parc. č. 36/9, k.ú. Jabkenice. 

Usnesení č. 13/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje dokument „Plán rozvoje sportu obce Jabkenice na rok 2021-2027“. 

Usnesení č. 14/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na VZMR s názvem: 

„Výstavba chodníku v obci Jabkenice“ 

 

 

 

David Forejtar 

      Starosta 


