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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 12. 12. 2022 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

 

Usnesení č. 145/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje zapisovatele pana Pavla Hesterini a ověřovatele zápisu pana Josefa Firického a  
pana Jiřího Šopíka. 

Usnesení č. 146/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje následující program zasedání: 

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Schválení návrhu rozpočtu obce Jabkenice na rok 2023 
4) Vyhlášení inventury za rok 2022 k 15. 12. 2022 
5) Dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/5001241/90/02078400/2012 
6) Záměr na připojení domácností, institucí a firem v obci na optickou síť CETIN, včetně věcného 

břemene  
7) Schválení záměru pronájmu části pozemku p. č. 349/12 k. ú. Jabkenice, pověření starosty podpisem 

smlouvy 
8) Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 
9) Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu základních 

knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 
10) Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času 2023 
11) Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
12) Změna č. 1 územního plánu Jabkenice zkráceným postupem, doplnění podnětu: vyjmutí pozemku 

parc. č. 367/1 k. ú. Jabkenice 
13) Změna č. 1 územního plánu Jabkenice zkráceným postupem, doplnění podnětu: vyjmutí pozemků 

parc. st. č. 2/2, parc. č. 618 a  parc. č. 627 k. ú. Jabkenice 
14) Schválení podání žádosti o dotaci MZE Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 

2023 
15) Schválení peněžitého daru 
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Obecní úřad Jabkenice 
Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 
Telefon: 326 389 117 Email: obec@jabkenice.cz 
 

 

Usnesení č. 147/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přebytkový rozpočet obce Jabkenice na rok 2023, přebytkem budou hrazeny 
splátky úvěru, závazným ukazatelem je paragraf. 

Usnesení č. 148/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje inventarizační komisi s předsedou Jiřím Šopíkem a členy Davidem 
Forejtarem, Radkem Benešem a Milenou Hlaváčkovou. Datum vyhlášení inventury bude 15. 12. 2022.   

Usnesení č. 149/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje dodatek č.8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 
S/5001241/90/02078400/2012. 

Usnesení č. 150/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje záměr na připojení domácností, institucí a firem v obci na optickou síť CETIN, 
pověřuje starostu podpisem „Dohody o spolupráci“ jejíž součástí je dohoda o zřízení služebnosti. 

Usnesení č. 151/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 349/12 k.ú. Jabkenice panu Patrikovi Hálovi a 
pověřuje starostu s podpisem smlouvy pachtovní. 

Usnesení č. 152/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu 
kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. 

Usnesení č. 153/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu 
základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. 

Usnesení č. 154/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času 2023. 

Usnesení č. 155/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. 

Usnesení č. 156/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje doplnění podnětu, k pořízení Změny č. 1 územního plánu Jabkenice, a to 
vyjmutí pozemku parc. č. 367/1 k. ú. Jabkenice ze zastavitelných ploch BV – plochy bydlení v RD - venkovské a 
zařazení do ploch nezastavěného území – NZ – trvalé travní porosty. 
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Usnesení č. 157/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje doplnění podnětu, k pořízení Změny č. 1 územního plánu Jabkenice, a to 
vyjmutí pozemků parc. st. č. 2/2, parc. st. č. 2/1, parc. č. 618 a  parc. č. 627  k. ú. Jabkenice z plochy výroby a 
skladování – drobná výroba a skladování VD a zařazení do ploch občanského vybavení – občanské vybavení OV. 

Usnesení č. 158/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci MZE Údržba a obnova kulturních a venkovských 
prvků pro rok 2023 na opravu plotu u sousoší Památníku Bedřicha Smetany. 

Usnesení č. 159/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poslání daru 10. 000 Kč pro rodinu zemřelé Ivy Zumrové a pověřuje starostu 
k podpisu darovací smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

David Forejtar 

      Starosta 


