
 
 
 

10 z 12 
 

Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

 

Přijatá usnesení na Zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 12. 2020 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 46/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje zapisovatelku paní Evu Vorlíčkovou a ověřovatele zápisu  

paní Věru Forejtovou a pana Tomáše Holuba. 

Usnesení č. 47/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje následující program ustavujícího zasedání po navržené úpravě: 
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Schválení návrhu rozpočtu obce Jabkenice na rok 2021 
4) Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Jabkenice na roky 2022-2024 
5) Úprava rozpočtu na konci roku 2020 
6) Nákup hasičského vozidla CAS K25 – Liaz 101, r.v. 1990 
7) Stavební úpravy hasičské zbrojnice, projekt na rozšíření hasičské zbrojnice 
8) Pověření starosty podpisem SOD, projekt WiFi4EU pro Obec Jabkenice 
9) Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – MMR, oblast 
podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
10) Pověření starosty vypsat výběrové řízení na dodavatele zakázky – Opravy a rekonstrukce stávajícího hřiště 
11) Nákup nových prvků – Lesopark Profesorka 
12) Pravomoc starosty na schválení rozpočtového opatření 
13) Schválení poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním 
bonusu 
14) Vyhlášení inventur za rok 2020 
15) Pověření starosty vypsat výběrové řízení na dodavatele zakázky – Výstavba chodníku v obci Jabkenice 
16) Mistrovství ČR v cyklokrosu 
17) Smlouva o nezávislé kontrolní činnosti 

Usnesení č. 48/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice po navržených změnách schvaluje schodkový rozpočet obce Jabkenice na rok 2021. 

Usnesení č. 49/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jabkenice na roky 2022-2024. 

Usnesení č. 50/2020 

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 a v případě 
přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, písm. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně schváleno na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
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Obecní úřad Jabkenice 

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 

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

 

Usnesení č. 51/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pořízení hasičského vozidla CAS K25 – LIAZ 101. 

Usnesení č. 52/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje úpravy hasičské zbrojnice a zadání vypracování projektu na rozšíření 
hasičské zbrojnice, včetně žádosti na ohlášení stavby či stavební povolení. 

Usnesení č. 53/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice pověřuje starostu podpisem SOD, se společností Dragon Internet, a.s., vítězem zakázky 
„WiFi4EU pro Obec Jabkenice“. 

Usnesení č. 54/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 
– Podpora obnovy a rozvoje venkova, oblast podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

Usnesení č. 55/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice pověřuje starostu vypsat výběrové řízení na dodavatele zakázky – Opravy a 
rekonstrukce stávajícího hřiště. 

Usnesení č. 56/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice pověřuje starostu provést průzkum trhu a nákup nových prvků, lokalita Lesopark 
Profesorka. 

Usnesení č. 57/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje pravomoc starosty na schválení rozpočtového opatření ve výdajích ve výši 
400.000 Kč celkem na všech závazných ukazatelích (paragrafech) a na příjmech v neomezené výši. 

Usnesení č. 58/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku dle zákona č. 159/2020 
Sb., o kompenzačním bonusu, 552.500 Kč. 

Usnesení č. 59/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje inventarizační komisi s předsedou Radkem Benešem a členy Davidem 
Forejtarem, Věrou Forejtovou a Milenou Hlaváčkovou. Datum vyhlášení inventury je od 16.12.2020 do 31.1.2021. 

Usnesení č. 60/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice pověřuje starostu vypsat výběrové řízení na dodavatele zakázky – Výstavba chodníku v 
obci Jabkenice. 

Usnesení č. 61/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí nezbytně nutných finančních prostředků pro Mistrovství ČR 
v cyklokrosu a potřebné dočasné uzavírky místních komunikací od 8. 1.2021 do 9. 1. 2021. 
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Usnesení č. 62/2020 

Zastupitelstvo obce Jabkenice pověřuje starostu k podpisu smlouvy o nezávislé kontrolní činnosti se společností 
SPORTSERVIS Houžvičková s.r.o. 

 

 

David Forejtar 

      Starosta 


