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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jabkenice 

konaného 10. 12. 2018 od 18 hodin v zasedací síni Obecního úřadu 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Jabkenice bylo zahájeno v 18:15 hodin starostou obce Davidem Forejtarem. 

Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 
členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3, zákona o obcích). 

 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl návrhovou komisi Ing. Pavla Hesterini a ověřovatele zápisu paní Evu Vorlíčkovou a Mgr. Věru 
Forejtovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu vyjádřit. Nikdo z přítomných se 
nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje návrhovou komisi Ing. Pavla Hesterini a ověřovatele zápisu paní Evu 
Vorlíčkovou a Mgr. Věru Forejtovou. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 126/2018 
 

Dále bylo konstatováno, že zápis ze zasedání konaného dne 14. 11. 2018 nebyl dosud ověřen.  
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2) Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v 
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na úpravu programu. 

David Forejtar a Pavel Fidler navrhují přidání bodu č. 8 „Schválení projektu chodníku“. 

David Forejtar navrhuje přidání bodu č. 9„Rozpočtové opatření 9/2018“. 

Mgr. Věra Forejtová navrhuje přidání bodu č. 10 „Zápis ze zasedání konaného dne 14. 11. 2018“. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo 
z přítomných se nevyjádřil. 

 
Návrh usnesení: 

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

 

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Schválení rozpočtu pro rok 2019 
4. Úprava sazeb za pronájem nemovitosti č. p. 87 
5. GDPR, informace o ochraně osobních údajů 
6. Dodatek smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
7. Volba člena kontrolního výboru 
8. Schválení projektu chodníku 
9. Rozpočtové opatření 9/2018 
10. Zápis ze zasedání konaného dne 14. 11. 2018 
11. Usnesení, závěr  
 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 127/2018 
 

3) Schválení rozpočtu  

Nový rozpočet vypracoval David Forejtar. Rozpočet byl vyvěšen dne 19.11.2018 na úřední desce, čímž byla splněna 
povinnost vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu rozpočtu dále vyjádřit. Nikdo 
z přítomných se nevyjádřil. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje rozpočet pro rok 2019. 

 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 128/2018  
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4) Úprava sazeb za pronájem nemovitosti č. p. 87 

Předsedající navrhuje úpravu sazeb včetně energií za pronájem nemovitosti č. p. 87, a to ve čtyřech sazbách. 

1. Sazba (letní sazba pro obyvatele s trvalým pobytem) 300 Kč/den 
2. Sazba (zimní sazba pro obyvatele s trvalým pobytem) 600 Kč/den 
3. Sazba (letní sazba pro obyvatele bez trvalého pobytu) 5.000 Kč/den 
4. Sazba (zimní sazba pro obyvatele bez trvalého pobytu) 7.000 Kč/den 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo 
z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje nové sazby za pronájem nemovitosti č. p. 87. 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 129/2018 

 
 

5) GDPR, informace o ochraně osobních údajů 

Je nutné, v souvislosti s GDPR, přijmout dokument „Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních 
údajů“, která zavazuje jednotlivé zastupitele k mlčenlivosti o všech osobních údajích, se kterými v rámci výkonu své 
funkce budou mít možnost se seznámit. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo 
z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice přijímádokument „Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních 
údajů“ 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 130/2018 

 
 

6) Dodatek smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 

Odsouhlasení dodatku č. 4 k rámcové smlouvě mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Obcí Jabkenice, kde se 
stanoví nová cena za svoz odpadů. Nová cena je 585 Kč bez DPH za rok za 1 občana nebo za 1 rekreační objekt. U 
tříděného odpadu je nárůst 0% a u velkoobjemového odpadu je nárůst 60 Kč za 1 tunu, a to 720 Kč bez DPH. 
Navrhujeme, aby cena, kterou obyvatelé přispívají obci, zůstala stejná, a to 650 Kč včetně DPH za 1 obyvatele nebo 
za 1 rekreační objekt. Dále navrhujeme v dodatku ke smlouvě upravit počet vyvážených nádob dle skutečnosti a 
přidat 2 nádoby na nápojové kartony.  Rovněž je potřeba vyměnit děravé železné kontejnery.  

Ing. Pavel Hesterini informoval o počtu kontejnerů v obci a jejich stavu. Informoval, že obec do dnešní doby platila za 
vývoz o tři kontejnery více, než byla skutečnost. Problematikou se bude dále zabývat společně s Tomášem Holubem. 
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Paní Hodboďová vznesla dotaz, zda-li by nebylo možné mít také v obci sběrnou nádobu na rostlinné tuky. 
Zastupitelstvo prověří, zda společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. tuto možnost nabízí. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo 
z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje dodatek č. 4 k rámcové smlouvě mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a 
Obcí Jabkenice 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 131/2018 

 
 

7) Volba člena kontrolního výboru 

Předsedající sděluje nutnost zvolení člena Kontrolního výboru a žádá předsedu Kontrolního výboru o návrh. Ten 
informoval, že vhodný kandidát není ještě nominován. 

Bod byl ukončen bez hlasování. 

 

8) Schválení projektu chodníku 

Předsedající představil projektovou dokumentaci k výstavbě chodníku v obci Jabkenice a rozpočet nákladů stavby. 
Schválením výše uvedené projektové dokumentace začneme připravovat další kroky související s realizací, především 
vypracování žádostí dotace s názvem „2. VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES – IROP – DOPRAVA“, opatření stavebního 
povolení ke stavbě a nominování dodavatele veřejnou soutěží. 

Projekt byl představen účastníkům zasedání. 

Ing. Pavel Hesterini informoval o dohodě zastupitelů, že bude následovat druhá etapa výstavby chodníku kolem 
bytových domů mezi Profesorkou a prodejnou COOP na pravé straně směrem na Pěčice a dále navázání chodníku 
obce Charvátce. 

David Forejtar informoval o nutnosti převzetí projektu chodníku minulého zastupitelstva, aby se stihla žádost o 
dotaci. Větší úpravy nebo začlenění druhé etapy již nejsou z časového hlediska možné. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo 
z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje projektovou dokumentaci k výstavbě chodníku v obci Jabkenice. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 132/2018 
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9) Schválení rozpočtového opatření číslo 9 

Předsedající seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením číslo 9. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo 
z přítomných se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje rozpočtové opatření číslo 9. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 133/2018 
 

10) Zápis ze zasedání konaného dne 14. 11. 2018 

Mgr. Věra Forejtová požádala o zvážení oddělení usnesení od další diskuze kvůli přehlednosti. Ing. Pavel 
Hesterini  upozornil, že by se pak zvýšilo riziko chyby. 

Mgr. Věra Forejtová upozornila na nedostatky zápisu a požádala o opravu. Ing. Pavel Hesterini to vzal 
vpotaz a informoval, že takový bod nepatří na zasedání zastupitelstva a oprava či doplnění má proběhnout 
v rámci ověřování zápisu a nezdržovat tím zastupitelstvo, pokud to není nezbytně nutné.    

Bod byl ukončen bez hlasování. 
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11) Diskuze, závěr  

 

1) Radek Beneš navrhl k další diskuzi konání svatebních obřadů v Muzeu Bedřicha Smetany. 
2) Mgr. Věra Forejtová se zeptala, zda by bylo možné vypsat termíny zasedání zastupitelstva na celý 

rok. David Forejtar řekl, že zastupitelstvo by se mělo scházet operativně a to nejméně jednou za tři 
měsíce. 

3) David Forejtar informoval, že po konzultaci s p. Novotným je potřeba vyměnit elektrický rozvaděč u 
hasičárny pro veřejné osvětlení. Zastupitelstvo, paní Hodboďová a pan Staněk dále diskutovali o 
možnostech, jak výměnu provést. 

4) David Forejtar informoval o obecním daru v hodnotě 5.000 Kč Masarykově základní škole - 
Mateřské školce Semčice.  

5) Zastupitelstvo se shodlo na odepsání nepotřebného majetku a nefunkčního zařízení v rámci 
inventury. Případný prodej by se mohl uskutečnit prostřednictvím spolků. 

6) David Forejtar poděkoval za úspěšné zvládnutí akce TOI TOI Cup. Radek Beneš požádal, aby vedení 
obce se více viditelně účastnilo různých akcí v obci. 

7) Zastupitelstvo diskutovalo o potřebném novém vybavení pro budovu čp. 87 (vybavení kuchyně a 
baru, rolety, apod.). Seznam připraví Pavel Fidler. 

8) Paní Šimůnková žádá o půjčení party stanu a Radek Beneš žádá hasiče o postavení party stanu na 
Mistrovství republiky na Holých Vrších.  

9) V případě pronájmu budovy č.p. 87 se musí provádět kontrola při předání. 
 

 

Zasedání ukončeno dne 10. 12. 2018 v 19:30 hodin. 

Zapsal dne 10. 12. 2018 Ing. Pavel Hesterini. 

 

 

 

 David Forejtar 
Starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Věra Forejtová 
Ověřovatelka zápisu 

Eva Vorlíčková 
Ověřovatelka zápisu 
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