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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 21. 11. 2022 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 132/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje zapisovatele pana Pavla Hesterini a ověřovatele zápisu pana Radka Beneše a  

pana Jiřího Šopíka. 

Usnesení č. 133/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje následující program zasedání: 
1  )Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2)  Schválení programu 
3)  Dohoda o zachování mlčenlivosti o osobních údajích a důvěrných informací a skutečnostech 
4)  Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2026 
5)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Výstavba zpevněné plochy 300 m2“ 
6)  Veřejná zakázka malého rozsahu „Přestřešení stávající betonové plochy s vestavbou sociálního zařízení u 
kabin TJ Sokol Jabkenice“ 
7)  Úprava rozpočtu na konci roku 2022 
8)  Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu objektu pro kontejnery na třídění odpadů a pořízení 
štěpkovače, program OPŽP 
9)  Rozpočtové opatření č.13 
10) Schválení podání žádosti o věcné břemena 
11) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 
12) Smlouva na věcný dar – vykrajovátka 
13) Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 

Usnesení č. 134/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice, v souvislosti s GDPR, přijímá přílohu k usnesení zastupitelstva, která zavazuje 
jednotlivé zastupitele k mlčenlivosti o všech osobních údajích a důvěrných informací a skutečnostech. 

Usnesení č. 135/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jabkenice na období 2023-
2026. 

Usnesení č. 136/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přidělení zakázky „Výstavba zpevněné plochy 300 m2“  společnosti - Atoli 
s.r.o., Běloveská 235, 199 00 Praha – Letňany, IČ: 24171425, za celkovou cenu 449.145, - Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  
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Obecní úřad Jabkenice 
Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 
Telefon: 326 389 117 Email: obec@jabkenice.cz 
 

 

Usnesení č. 137/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje, na základě doporučení komise, vypsat nové výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Přestřešení stávající betonové plochy s vestavbou sociálního zařízení u kabin TJ Sokol 
Jabkenice“ 

Usnesení č. 138/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření v závěru roku 2022 a v 
případě přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, písm. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně 
schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 139/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu objektu pro kontejnery na třídění 
odpadů a pořízení štěpkovače z program Operační program životního prostředí. 

Usnesení č. 140/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje rozpočtové opatření č.13. 

Usnesení č. 141/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o věcné břemena na pozemky parc. č. 509/2, 484/1 a 19 vše 
k. ú. Jabkenice. 

Usnesení č. 142/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, parc. č. 360/7 k. ú. Jabkenice, IV-12-
6029911/1, strana „Povinná“ obec Jabkenice a strana „Oprávněná“ ČEZ Distribuce a.s.  Dotčené nemovitosti jsou 
pozemky p. č. 361/1, 509/1, 360/8 a 360/10 v k. ú. Jabkenice.   

Usnesení č. 143/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přijetí věcného daru od společnosti Life Design, s.r.o. v celkové hodnotě 
4537,5 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Usnesení č. 144/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje sazebník úhrad za zpracování a vyřízení žádosti o informace podle zákona č. 
106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to v podobě uvedené v příloze tohoto zápisu. 

 

 

 

 

David Forejtar 

      Starosta 
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Obecní úřad Jabkenice 
Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 
Telefon: 326 389 117 Email: obec@jabkenice.cz 
 

 

Příloha k usnesení č. 144/2022 ze dne 21. 11. 2022 

 

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje za 
účelem úhrady nákladů spojených s pořízením kopií a s odesláním informací žadateli tento sazebník, na jehož základě 
bude požadována úhrada za poskytování informací: 

 Informace poskytnutá ústně bez vyhledávání podkladů: ZDARMA 
 Informace poskytnutá na základě zveřejnění: ZDARMA 
 Informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy: ZDARMA 
 Pořízení jedné strany kopie nebo tisku A4: 10 Kč / stranu 

 

Sazba za odeslání informace žadateli: 

Poštovné se předepisuje podle skutečných nákladů podle aktuálních tarifů České pošty, s.p., minimálně však 100 Kč 
za zásilku. Informace se poštou odesílá doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný 
doklad o doručení. 

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí: 

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledání činí 500 Kč 
za každou započatou jednu hodinu práce jednoho pracovníka. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace 
více pracovníky je úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. Za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informace se nepovažuje vyhledání informace celkově kratší než 15 minut jediným pracovníkem. 

Sazba za jiné osobní náklady dotčeného pracovníka: 

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), jsou tyto 
účtovány na základě individuální kalkulace. 

Forma úhrady: 

 bezhotovostně – na účet č. 6724181 / 0100 
 hotově v pokladně Obecního úřadu Jabkenice na adrese Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

 

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady částku nezaplatí, jeho žádost bude odložena 
(ve smyslu § 17 odst. 5). 

 

David Forejtar, starosta       Ing. Pavel Hesterini, místostarosta  
  

   

Radek Beneš, ověřovatel      Jiří Šopík, ověřovatel 


