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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 5. 5. 2021 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 15/2021 

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

Usnesení č. 16/2021 

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

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Pronájem nebytových prostor v budově bývalé MŠ č.p. 87 Rybářskému spolku Jabkenice 
4) Výstavba chodníku – vyhlášení vítěze veřejné zakázky, pověření starosty podpisu smlouvy s dodavatelem  
5) Vypsání výběrového řízení na dodavatele Oprav a rekonstrukce stávajícího hřiště 
6) Žádost o dotaci na výstavbu venkovní posilovny Lesopark Profesorka, výběrové řízení na dodavatele výstavby 

venkovní posilovny, podpis smlouvy s dodavatelem 
7) Stezka okolo rybníka, Jabkenický park, výběrové řízení na dodavatele, podpis smlouvy s dodavatelem 
8) Výběrové řízení na dodavatele výměnu vrat u hasičské zbrojnice, podpis smlouvy s dodavatelem 
9) Územní plán – drobné změny v územním plánu 
10) Jednání před soudem prvního stupně ve věci užívání pozemku parc. č. 619, k.ú. Jabkenice 
11) Dodatek č. 6, ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
12) Nájemní smlouvy pro umístění zařízení společnosti Dragon 
13) Návrhy smluv o zřízení věcných břemen pro vložení do akciové společnosti VaK Nymburk 
14) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 36/9, k.ú. Jabkenice 
15) Schválení dotace a veřejnoprávní smlouvy pro Rybářský spolek Jabkenice 
16) Schválení přijmutí dotace na výsadbu stromů v Jabkenickém parku 

 

Usnesení č. 17/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pronájem nebytových prostor v budově bývalé MŠ č.p. 87 v k.ú. Jabkenice 
Rybářskému spolku Jabkenice o výměře 90 m2 za 1 Kč / ročně. 
 
Usnesení č. 18/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje, a to na základě posouzení nabídek podle stanovených hodnoticích kritérií a 
doporučení hodnotící komise, přidělit zakázku společnosti Stavotrans, s.r.o., Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo 
Hradiště, IČ 26160781. 
 

Usnesení č. 19/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele Oprav a rekonstrukce stávajícího 
hřiště. 
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Usnesení č. 20/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje žádost o dotaci na výstavbu venkovní posilovny Lesopark Profesorka, 
výběrové řízení na dodavatele výstavby venkovní posilovny, podpis smlouvy s dodavatelem. 
 
Usnesení č. 21/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výběrové řízení na dodavatele projektu Mlatová cesta pro pěší 
v Jabkenickém parku a podpis smlouvy s dodavatelem. 
 
Usnesení č. 22/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výběrové řízení na dodavatele výměny vrat u hasičské zbrojnice a podpis 
smlouvy s dodavatelem. 

Usnesení č. 23/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje začátek prací na úpravě územního plánu Obce Jabkenice. 
 
Usnesení č. 24/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje zaplatit společně a nerozdílně částku ve výši 72.248,02 Kč se zákonným 
úrokem z prodlení 10 % ročně z této částky od 11. 3. 2020 do zaplacení a dále schvaluje podat odvolání proti výroku, 
ve kterém soud přiznal žalobcům náhradu nákladů řízení ve výši 61.184,60 Kč. 
 
Usnesení č. 25/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje dodatek č. 6 k rámcové smlouvě mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a 
Obcí Jabkenice a pověřuje starostu jeho podpisem. 
 
Usnesení č. 26/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje nájemní smlouvy pro umístění zařízení společnosti Dragon Internet a.s. na 
objektech Jabkenice 136 a Jabkenice 87, a pověřuje starostu podpisem smluv.  
 
Usnesení č. 27/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje návrhy smluv o zřízení věcných břemen, ke stavbě vodovodního řadu, pro 
vložení do akciové společnosti VaK Nymburk, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smluv za Obec Jabkenice.  
 
Usnesení č. 28/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje záměr pronájmu části pozemku z parcely parc. č. 36/9, k.ú. Jabkenice o 
výměře 260 m2. 
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Usnesení č. 29/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace Rybářskému spolku Jabkenice ve výši 35.000 Kč a 
pověřuje starostu s podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 5/2021. 
 
Usnesení č. 30/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice (Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice) uděluje souhlas s přijetím dotace a pověřuje 
starostu obce Jabkenice k podpisu smlouvy v rámci výzvy NPŽP 9/2019-5.4.A Výsadba stromů k projektu Jabkenický 
park – lokalita 1, vedeným pod registračním číslem 1190901234.  
 
 
 

 

 

 

David Forejtar 

      Starosta 


