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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 15. 12. 2021 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 58/2021 

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

Usnesení č. 59/2021 

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

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Smlouva o poskytnutí služby, provoz rezervačního systému pro multifunkční hřiště, pověření starosty 

jejím podpisem 
4) Obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 
5) Obecně závazná vyhláška obce Jabkenice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
6) Schválení návrhu rozpočtu obce Jabkenice na rok 2022 
7) Vyhodnocení nabídek na vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr na 

rekonstrukci komunikace a výstavbu manipulační plochy, a její objednání u dodavatele  
8) Nájemní smlouva na pronájem prostoru pro umístění technického zařízení pro bezdrátový přenos signálu, 

pověření starosty jejím podpisem 
9) Smlouva směnná, pověření starosty jejím podpisem 
10) Smlouva kupní, pověření starosty jejím podpisem 
11) Poskytnutí investičního úvěru na výstavbu chodníku, vyhodnocení nabídek a uzavření smlouvy 
12) Dodatek č.7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/5001241/90/02078400/2012 
13) Memorandum o partnerství a spolupráci 
14) Úprava rozpočtu na konci roku 2021 
15) Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 2022 z Programu 

2022 pro poskytování dotací na podporu kultury 
16) Schválení podání žádosti o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury z programu Zvyšování 

bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 
17) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Bedřicha Smetany z Programu 2022 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
 

Usnesení č. 60/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb 20219005, provoz rezervačního systému pro 
multifunkční hřiště, a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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Obecní úřad Jabkenice 
Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 
Telefon: 326 389 117 Email: obec@jabkenice.cz 
 

Usnesení č. 61/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jabkenice č. 1/2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství. 
 

Usnesení č. 62/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jabkenice č. 2/2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Usnesení č. 63/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje schodkový rozpočet obce Jabkenice na rok 2022, závazným ukazatelem je 
paragraf. 
 
Usnesení č. 64/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje vyhotovení projektové dokumentace od společnosti Jan Beneš a pověřuje 
starostu jejím závazným objednáním a podpisem smlouvy o dílo.   
 
Usnesení č. 65/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prostoru pro umístění technického zařízení 
pro bezdrátový přenos signálu, pověření starosty jejím podpisem. 

Usnesení č. 66/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje smlouvu směnnou, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 
Usnesení č. 67/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje smlouvu kupní na podíly z pozemků p.č. 349/6 a p.č. 350 v k.ú. Jabkenice a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
 

Usnesení č. 68/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí investičního úvěru na výstavbu chodníku od společnosti 
Československá obchodní banka, a.s. 

 
Usnesení č. 69/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje dodatek č.7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 
S/5001241/90/02078400/2012. 
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Obecní úřad Jabkenice 
Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 
Telefon: 326 389 117 Email: obec@jabkenice.cz 
 

Usnesení č. 70/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového 
hospodářství a pověřuje starostu podpisem memoranda. 
 
Usnesení č. 71/2021 

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.  
 
Usnesení č. 72/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 
2022 z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu kultury. 
 
Usnesení č. 73/2021 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury z 
programu Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků. 
 
Usnesení č. 74/2021 

Obec Jabkenice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Naučná stezka Bedřicha Smetany“ z Programu 2022 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu“ a zavazuje se 
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20% z celkových nákladů projektu. 
 
 

 

 

 

 

David Forejtar 

      Starosta 


