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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 18. 5. 2022 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 92/2022 

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

Usnesení č. 93/2022 

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

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3)   Kupní smlouva, pozemek p.č. 358/42 o výměře 83 m2  v k.ú. Jabkenice 
4) Smlouva příkazní k zajištění pořízení „Změny č. 1 územního plánu Jabkenice“ 
5) Smlouva příkazní ke stavebním zakázkám na území obce Jabkenice 
6) Hodinové sazby multifunkční hřiště 
7) Závěrečný účet obce Jabkenice za rok 2021, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jabkenice 

za rok 2021 
8) Schválení účetní závěrky za rok 2021 
9) Schválení projektové dokumentace na zastřešený objekt pro kontejnery na třídění odpadů v areálu TJ 

Sokol, podání žádosti o stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele stavby  
10) Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
11) Výstavba altánu na pozemku p.č. 36/9, k.ú Jabkenic 
12) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a 

osvětu 
 

Usnesení č. 94/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje nákup pozemku p.č. 358/42 k.ú. Jabkenice a předloženou kupní smlouvu, 
dále pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení č. 95/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje uzavření příkazní smlouvy na pořízení Změny č. 1 územního plánu Jabkenice 
na základě § 6, odst. 2 stavebního zákona s Ing. Monikou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky 
stanovené tímto zákonem, dále 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, starostu Davida Forejtara. 
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Usnesení č. 96/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje uzavření příkazní smlouvy na technický dozor stavebníka v souladu s § 152, 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) s Ing. Jaroslavem Tomanem, který splňuje kvalifikační požadavky 
stanovené tímto zákonem. 

Usnesení č. 97/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje hodinové sazby multifunkčního hřiště následovně, pro osoby s trvalým 
pobytem – zdarma, pro místní spolky – zdarma, školy, školky – zdarma, pro ostatní – 200 Kč / hodina. 

Usnesení č. 98/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice projednalo spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření závěrečný účet obce a 
schvaluje ho s vyjádřením „s výhradami“.  Zároveň zastupitelstvo obce přijímá nápravné opatření k zjištěným chybám 
a nedostatkům a stanovuje termín nápravy k 31. 12. 2022. 

Usnesení č. 99/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje účetní závěrku za rok 2021. 

Usnesení č. 100/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje projektovou dokumentaci na zastřešený objekt pro kontejnery na třídění 
odpadů v areálu TJ Sokol, podání žádosti o stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Usnesení č. 101/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení a 
pověřuje starostu jejím podpisem 

Usnesení č. 102/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výstavbu altánu na pozemku p.č. 36/9, k.ú Jabkenice. 

Usnesení č. 103/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu  –  Osvětová činnost, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, a to ve výši 128 071 Kč. 

 

 
 

 

 

 

David Forejtar 

      Starosta 


