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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 14. 3. 2022 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 75/2022 

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

Usnesení č. 76/2022 

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

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Schválení dotace a VPS pro MS Květník Charvátce 
4) Schválení dotace a VPS pro ZKO Jabkenice 
5) Schválení dotace a VPS pro TJ Sokol Jabkenice 
6) Schválení dotace a VPS pro SDH Jabkenice 
7) Schválení dotace a VPS pro Rybářský spolek Jabkenice  
8) Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace stavby a její podpis 
9) Výpověď běžného účtu u České spořitelny, a.s. 
10) Výpověď obchodního portfolia ISČS konzervativní u České spořitelny, a.s. 
11) Výpověď obchodního portfolia KBC multiinvest u ČSOB, a.s. 
12) Schválení přijetí dotace od poskytovatele MMR na akci „Opravy a rekonstrukce stávajícího hřiště 

Jabkenice“ 
13) Proškolení GDPR 
14) Schválení přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek – podpora kultury 
15) Opatření obecné povahy č. 1/2022, Změna č. 1 územního plánu Jabkenice 
16) Schválení člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při pořízení Změny č. 1 územního plánu 

Jabkenice 
17) Prodej vozu CAS a pověření starosty k podpisu kupní smlouvy 

 

Usnesení č. 77/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace MS Květník Charvátce ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu 
s podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 1/2022. 
 

Usnesení č. 78/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace ZKO Jabkenice ve výši 40.000 Kč a pověřuje starostu s 
podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 2/2022. 
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Obecní úřad Jabkenice 
Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 
Telefon: 326 389 117 Email: obec@jabkenice.cz 
 

 

Usnesení č. 79/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Jabkenice ve výši 90.000 Kč a pověřuje starostu s 
podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 3/2022. 

 
Usnesení č. 80/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace SDH Jabkenice ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu s 
podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 4/2022. 
 
Usnesení č. 81/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje poskytnutí dotace Rybářskému spolku Jabkenice ve výši 41.000 Kč a 
pověřuje starostu s podpisem předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace č. 5/2022. 
 
Usnesení č. 82/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 

Usnesení č. 83/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výpověď běžného účtu č. 3478207389/0800 vedený u České spořitelny, a.s. 
 
Usnesení č. 84/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výpověď obchodního portfolia ISČS konzervativní vedený u České spořitelny, 
a.s. 
 
Usnesení č. 85/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výpověď obchodního portfolia KBC multiinvest vedený u ČSOB, a.s. 
 

Usnesení č. 86/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přijetí dotace od poskytovatele MMR na akci „Opravy a rekonstrukce 
stávajícího hřiště Jabkenice“ v celkové výši 2.000.000,00 Kč. 
 

Usnesení č. 87/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje proškolení GDPR. 
 
Usnesení č. 88/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek – podpora 
kultury, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, a to ve výši 90 000 Kč.  
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Obecní úřad Jabkenice 
Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice 
Telefon: 326 389 117 Email: obec@jabkenice.cz 
 

 

Usnesení č. 89/2022 

Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění („stavební zákon“) o pořízení Změny č. 1 územního plánu Jabkenice zkráceným postupem na základě 
žádostí soukromých investorů a požadavků obce. 
 
Usnesení č. 90/2022 

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 6 odst. 6 písm. e, v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 
stavebního zákona člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při pořízení Změny č. 1 územního plánu 
Jabkenice, a to pana Davida Forejtara. 
 
Usnesení č. 91/2022 

Obec Jabkenice schvaluje prodej vozu CAS 25 – RTHP, ŠKODA 706 RTH, VIN: 120234108 za cenu 40.000 Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu s podpisem předložené kupní smlouvy. 
 
 

 

 

 

 

David Forejtar 

      Starosta 


