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Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne  
2. února  2015  v 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jankovicích. 

 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Miroslav Darebník v 18:40 hod. V době zahájení bylo 
přítomno celkem 8 členů zastupitelstva: Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta 
Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík. 

Omluven: Jiří Petráš  

Starosta sdělil, že informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna na 
informačních tabulích v obci i internetových stránkách obce. Dále konstatoval, že zasedání 
zastupitelstva je usnášení schopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva. 

Přítomní občané:   (viz prezenční listina) 

 

Zapisovatelkou určil starosta paní Martu Kubovou 

1/ Poté byl starostou podán návrh na ověřovatele zápisu a to: Libuše Ryšková a Oldřich Ponížil 

Návrh usnesení č. 2/1/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce Jankovice: paní 

Libuše Ryšková a pan Oldřich Ponížil 

 

Hlasování: pro 8   –  Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

 proti   0  zdržel se  0 

Usnesení č.2/1/2015 bylo schváleno. 

 

2/ Schválení programu zasedání 

 

Následně byl projednán návrh programu a otevřena diskuse k tomuto programu 

Do programu navrhuje starosta doplnit tento bod: 

8. Zpráva předsedy inventarizační  komise k inventarizaci majetku obce k 31.12.2014 

 

Protože se již do diskuse k programu nikdo dále nehlásil, starosta obce diskusi ukončil a předložil 

návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 2/3/2015: 

http://www.jankovice.net/
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a/doplnění programu 2. zasedání zastupitelstva obce 

b/celé znění programu 2. zasedání zastupitelstva obce 

 návrh programu 2. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 

5. Navýšení poplatku za stočné 

6. Akce a investice na rok 2015 v obci 

7. Různé 

8. Zpráva předsedy inventarizační komise k inventarizaci majetku obce k 31.12.2014 

9. Diskuse 

 

Hlasování: pro  8 –  Miroslav  Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

 proti   0  zdržel se 0       

Usnesení č.2/2/2015 bylo schváleno. 

 

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání: 

Starosta konstatoval, že zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen a zveřejněn na 

informačních tabulích a internetových stránkách a nebyly proti němu podány žádné připomínky. 

Tento zápis byl při zasedání zastupitelstva předložen k nahlédnutí. 

Návrh  usnesení 2/3/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 1. zasedání  zastupitelstva  obce 

Hlasování: pro   8 –  Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

 proti   0  zdržel se 0 

Usnesení č.2/3/2015 bylo schváleno. 

 

 

4/ Schválení rozpočtu obce na rok 2015 
  
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že proti návrhu zveřejněnému na úřední desce obce 

po dobu 15dní nebyly podány připomínky nebo návrhy k doplnění, tedy, že obec pro rok 2015 bude 

hospodařit s příjmy ve výši 3.830.000 Kč a výdaji ve výši 3.830.000 Kč.  Rozpočet a jeho jednotlivé 

položky budou přílohou tohoto zápisu. 

Jednotlivé položky rozpočtu na rok 2015 přečetl ing. Hanulík. 

Starosta poté seznámil přítomné s návrhem usnesení. 

Nebyly podány žádné připomínky. 
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Návrh usnesení č. 2/4/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Jankovice na rok 2015 v paragrafovém znění jako 
vyrovnaný, ve výši příjmů:  3.830.000 Kč, výdajů:  3.830.000 Kč.  
Návrh rozpočtu obce Jankovice na rok 2015 byl sestaven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o 

obcích, se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu a se zákonem  

č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní v platném znění. 

Hlasování: pro 8 –  Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno. 

 
 
5/ Navýšení poplatku za stočné 

Stávající výše poplatku je 80Kč, starosta navrhuje navýšení o 20Kč na 100Kč vzhledem k pokrytí 
nákladů na provoz stávající kanalizace, která již plně přešla do majetku obce (předložen podrobný 
rozpis položek – příjmy+ výdaje). Navýšení však může být vyšší z těchto důvodů: domácnosti, ze 
kterých je vypouštěná odpadní voda přímo do vodního toku nebo domácnosti, ze kterých odpadní 
vody odtékají tzv. trativodem a zasakují do půdy, vypouštějí odp. vody do vod podzemních musí mít 
povolení od vodoprávního úřadu (MěÚ Holešov odbor životního prostředí), které musí doložit. Ke dni 
1. ledna 2008 zanikla platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do v od povrchových nebo 
podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31.12.2001. Povolení vydaná od 1. 1.2002 
platí i nadále. 
 Je nutno vyřídit nová povolení, pokud jej domácnosti nebo organizace nemají. Obec nemá oprávnění 
od těchto osob (domácností) vybírat stočné 

Pro definitivní rozhodnutí o výši poplatku za stočné je třeba zajistit aktuální stav – počet domácností, 

které nejsou napojeny na stávající kanalizaci.  

Návrh usnesení č. 2/5/2015:  

ZO odkládá hlasování o navýšení poplatku za stočné pro rok 2015 na příští zasedání ZO 

Hlasování: pro 8 –  Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Hlasování o usnesení č. 2/5/2015 bylo odloženo ke schválení na příštím zasedání OZ. 

 

 

6/ Akce a investice na rok 2015 v obci 

Byly projednány hlavní náměty pro dotaci 2015 (POV Zlínského kraje, ROP, SZIF) 

 - kompostování (v minulém týdnu obdrželi občané do schránek dotazník) Pro možnost získání dotace 
je nutný zájem min. 50% občanů. 
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- 1. etapu rekonstrukce místní komunikace v části obce Pohoršov  - zpracování projektu 
V první řadě je nutné vypořádání s majiteli pozemků (výměna nebo odkoupení).  

- výstavba komunikace a inženýrských sítí k pozemkům u Hájíčku – stavební povolení, územní 
rozhodnutí – výhledově do konce roku 2015 

- výměna oken a dveří + osvětlení v klubovně na tenisovém kurtu – (jen v případě získání dotace 
PORV MMR dotační titul č.2). Termín podání žádosti o dotaci - do 16.2.2015 

- rekonstrukce chodníku v parku před OÚ   

- rekonstrukce místního rozhlasu (nová ústředna, bezdrátové prodloužení Vinice aj., srážkoměr u řeky 
Rusavy) – zpracování projektu v hodnotě 15.000Kč firmou Satturn Holešov v případě pozdější 
realizace u této firmy nebude fakturováno. Odhad nákladů ca 750.000Kč a pokrytí z dotací 90% tzn. 
náklady pro obec do 100.000Kč 

- oprava místních komunikací  - pouze nezbytně nutné 

- ořez stromů  (aktuálně nutno udělat: lípy v parku u Rusavy – dohodnuto pokácet 2 lípy a zbylé 2 
ořezat, stromořadí na Skybu, park před OÚ, vybrané břízy kolem Zhrty)  
Pokácení: borovice u autobusové zastávky, lípa u lávky na Pohoršov 
 
- dendrologický průzkum stromů Cena 200,- Kč/ks bez DPH zahrnuje kompletní dendrologický 
průzkum (definovaný oborovým standardem A01 001 - Hodnocení stavu stromů) vč. zachycení 
parametru stability stromů, návrh optimálního typu ošetření a zpracování kompletní 
fotodokumentace. Výslednou zprávu obdržíte jak v tištěné podobě, tak budou data i pro potřebu 
obce vystavena na portále www.stromypodkontrolou.cz. terénní šetření  předběžně dne 19.4.2015. 

- prodloužení veřejného osvětlení: zbývající část v ulici Na Vinici, k domu M. a S. Cholastových. 
 Cena za jedno prodloužení osvětlení cca 35000,- Kč. (firma NEOTA)  
 
- rekonstrukce žumpy v Hájíčku 

 

Návrh usnesení č. 2/6/2014: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje tyto akce pro rok 2015: 

- domácí kompostování  
- 1. etapu rekonstrukce místní komunikace v části obce Pohoršov   
- výstavba komunikace a inženýrských sítí k pozemkům u Hájíčku – stavební povolení, územní 
rozhodnutí – výhledově do konce roku 2015 
- výměna oken a dveří + osvětlení v klubovně na tenisovém kurtu – jen v případě získání dotace PORV 
MMR dotační titul č.2 
- rekonstrukce chodníku v parku před OÚ   
- rekonstrukce místního rozhlasu (nová ústředna, bezdrátové prodloužení Vinice aj., srážkoměr u řeky 
Rusavy) – zpracování projektu v hodnotě 15.000Kč firmou Satturn Holešov 
- oprava místních komunikací  - pouze nezbytně nutné 
- ořez stromů: lípy v parku u Rusavy – dohodnuto pokácet 2 lípy a zbylé 2 ořezat, stromořadí na 
Skýbu, park před OÚ, vybrané břízy kolem Zhrty)  
pokácení: 1xborovice u autobusové zastávky, 1xlípa u lávky na Pohoršov 
- dendrologický průzkum vybraných stromů v obci  Cena 200,- Kč/ks bez DPH 
- prodloužení veřejného osvětlení na dvou místech: konec ulice Na Vinici, před RD M. a S. Cholastovi 
 Cena za jedno prodloužení osvětlení cca 35000,- Kč. (firma NEOTA)  
- rekonstrukce žumpy v Hájíčku 
 

http://www.stromypodkontrolou.cz/
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Ukládá starostovi:  

a/zadání zpracování projektu rekonstrukce místní komunikace Pohoršov 

b/podání žádosti o dotaci na kompostování 

c/zadání zpracování projektu pro rekonstrukci místního rozhlasu 

d/zajistit ořez a pokácení určených stromů  v obci 

e/zpracovat dendrologický průzkum vybraných stromů 

f/prodloužení veřejného osvětlení 

g/rekonstrukce žumpy v Hájičku 

 

Hlasování: pro 8  –  Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č.2/6/2015 bylo schváleno. 

 

 

7/ Různé: 

a/ V souvislosti s návrhem a dohodou z ustavujícího zasedání současného zastupitelstva obce 

Jankovice bude od tohoto data starosta vykonávat tuto funkci jako dlouhodobě uvolněnou. 

Návrh usnesení č.2/7a/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje, že od  3. 2. 2015 bude funkce starosty jako dlouhodobě uvolněná v 
souladu s §71 zákona o obcích, ostatní zastupitelé budou nadále pracovat jako neuvolnění. 
 
Hlasování: pro 7  –  Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Oldřich 

Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 1 – Miroslav Darebník 

Usnesení č. 2/7a/2015  bylo schváleno. 

 

b/ Vzhledem ke stavbě polní cesty C15 na našem katastru a vysázení stromů na pozemcích obce parc. 

č.  2510,2511,2512,2725 byly tyto vyňaty z nájemní smlouvy s firmou SALIX MORAVA a.s. 

Zároveň dochází k navýšení nájemného za ornou půdu pro rok 2015 ve výši 2.100Kč/ha  (každoročně 

o 100Kč). 

Návrh usnesení č.2/7b/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s  §85 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění 
Dodatek č. 3 smlouvy nájemní uzavřené dne 1. 7. 2011 o pronájmu zemědělských pozemků s firmou 
SALIX MORAVA a.s., Revoluční 30  Horní Moštěnice, IČ: 253 80 893 a pověřuje starostu k podpisu 
dodatku č. 3 této smlouvy. 
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Hlasování: pro 7 – Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík,  Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 1 - Oldřich Ponížil 

 
Usnesení č. 2/7b/2015 bylo schváleno. 

 

c/ SDH Jankovice  ( zast. Stanislav Kolařík)zaslal žádost o povolení uspořádání Traktoriády v roce 2015 

z části na pozemcích obce. 

Návrh usnesení č.2/7c/2015:  

Zastupitelstvo obce  souhlasí s uspořádáním Traktoriády  podle předložené žádosti za podmínek 
uvedení pozemků parc. č. 2030 (ostatní plocha, zeleň) a parc.č. 2726 (ostatní komunikace) po 
ukončení akce do původního stavu. 

Hlasování: pro 8   –  Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 
Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 2/7c/2015 bylo schváleno. 

 

d/ Pan Petr Sedlařík souhlasí se správcovstvím sportovního areálu s tenisovým kurtem v Jankovicích 

od 3/2015 s určenou odměnou 500Kč/měsíc. Nikdo další neprojevil zájem. 

Návrh usnesení č.2/7d/2015:  

Zastupitelstvo obce souhlasí se správcovstvím sportovního areálu v Jankovicích panem Petrem 
Sedlaříkem za sjednaných podmínek na DPP od 1.3.2015. 

Hlasování: pro   8 –  Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 2/7d/2015 bylo schváleno. 

 

 

8/ Zpráva inventarizační komise z inventarizace majetku obce k 31.12.2014 

Předseda inventarizační komise Josef Sedlařík předložil zprávu o stavu majetku obce. 

Inventarizace proběhla dle harmonogramu. Byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních 

inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který byl zaznamenán v inventurních soupisech. Při 

provedené inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Všichni členové inventarizační komise zprávu 

projednali a podepsali bez výhrad. 

Zpráva bude přílohou tohoto zápisu. 
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Návrh usnesení č.2/8/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise o stavu majetku obce 

Hlasování: pro 8   –  Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 2/8/2015 bylo schváleno. 

 
 

  
8/ Diskuse 
 
      -       losování odevzdaných odpovědí ze zpravodaje Naše dědina  3x poukázka + 1x 2 vstupenky 
na Maškarní ples  (16 odpovědí – všechny správné). Vstupenky vyhrává Ladislav Hrubý z Polešovic. 
Poukázky do místního obchodu – Dana Ryšková, Josef Kučera, David Barotek. 
      - bilboard u přejezdu –  informace starosty: byl postaven přes noc, zjišťoval jsem na SŽDC 

důvod, proč je tak velký, postaven na pozemku obce  a nekomunikaci s OÚ. SŽDC záležitost předalo k 

řešení firmě IDMZ. S.r.o. Praha, která billboard stavěla. Zástupkyně firmy zaslala omluvný e-mail a 

byla vstřícná k dohodě o nájemném za užívání veřejného prostranství.  Obec má platnou vyhlášku = 

řešení vyinkasovat poplatek za užívání veřejného prostranství pro tyto účely podle platné  vyhlášky 

obce Jankovice č.4/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství článku 6. Sazba je 

2Kč/m2 / den. 

     -     polámané stromy po ledovce na pozemcích obce:  Pavel  Revák požádal o možnost likvidace 

stromu v Hrabině na pozemku p.č. 2031, Lukáš Barotek o popadané větve na poz. parc. č. 2027 

(ostatní plocha, zeleň) hranice s katastrem Dobrotice.  

     -     možnost získání pracovníků na veřejně prospěšné práce přes ÚP pro rok 2015. K dnešnímu 

dni ještě nejsou k dispozici přesné podmínky pro letošní rok. Bylo již předběžně jednání se dvěma 

občany. (Josef Kučera, Kateřina Neradilová) 

- Maškarní ples a Dětský karneval pořádá Obec Jankovice  starosta požádal o obsazení druhého 

bufetu  jedním ze zastupitelů. Přihlásil se L. Dočkal. 

 

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva  v 20.15 hod. 
 

Součástí zápisu je jako příloha č. 1 výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice. 

 

V Jankovicích dne 4.2.2015 

Zapisovatel: Marta Kubová 

Ověřovatelé: Libuše Ryšková                                       Vyvěšeno:  

                          Oldřich Ponížil                                      Sejmuto:                             

 

Starosta:  Miroslav Darebník 
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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 2.2.2015 

 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 2. zasedání konaném dne 2.2.2015 

 
Usnesení č. 2/1/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce Jankovice: paní 
Libuše Ryšková a pan Oldřich Ponížil 

 

Usnesení č. 2/3/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a/doplnění programu 2. zasedání zastupitelstva obce o bod č.8 
b/celé znění programu 2. zasedání zastupitelstva obce 
 návrh programu 2. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 
2. Schválení programu zasedání 
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 
5. Navýšení poplatku za stočné 
6. Akce a investice na rok 2015 v obci 
7. Různé 
8. Zpráva předsedy inventarizační komise k inventarizaci majetku obce k 31.12.2014 

       9.    Diskuse 
 

Usnesení 2/3/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 1. zasedání  zastupitelstva  obce 

 

Usnesení č. 2/4/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Jankovice na rok 2015 v paragrafovém znění jako 
vyrovnaný, ve výši příjmů:  3.830.000 Kč, výdajů:  3.830.000 Kč.  
Návrh rozpočtu obce Jankovice na rok 2015 byl sestaven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o 
obcích, se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu a se zákonem  
č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní v platném znění. 
 

Usnesení č. 2/5/2015:  

ZO odkládá hlasování o navýšení poplatku za stočné pro rok 2015 na příští zasedání ZO 

 

Usnesení č. 2/6/2014: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje tyto akce pro rok 2015: 

- domácí kompostování  
- 1. etapu rekonstrukce místní komunikace v části obce Pohoršov   
- výstavba komunikace a inženýrských sítí k pozemkům u Hájíčku – stavební povolení, územní 
rozhodnutí – výhledově do konce roku 2015 
- výměna oken a dveří + osvětlení v klubovně na tenisovém kurtu – jen v případě získání dotace PORV 
MMR dotační titul č.2 
- rekonstrukce chodníku v parku před OÚ   
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- rekonstrukce místního rozhlasu (nová ústředna, bezdrátové prodloužení Vinice aj., srážkoměr u řeky 
Rusavy) – zpracování projektu v hodnotě 15.000Kč firmou Satturn Holešov 
- oprava místních komunikací  - pouze nezbytně nutné 
- ořez stromů: lípy v parku u Rusavy – dohodnuto pokácet 2 lípy a zbylé 2 ořezat, stromořadí na 
Skýbu, park před OÚ, vybrané břízy kolem Zhrty)  
pokácení: 1xborovice u autobusové zastávky, 1xlípa u lávky na Pohoršov 
- dendrologický průzkum vybraných stromů v obci  Cena 200,- Kč/ks bez DPH 
- prodloužení veřejného osvětlení na dvou místech: konec ulice Na Vinici, před RD M. a S. Cholastovi 
 Cena za jedno prodloužení osvětlení cca 35000,- Kč. (firma NEOTA)  
- rekonstrukce žumpy v Hájíčku 
 

Ukládá starostovi:  

a/zadání zpracování projektu rekonstrukce místní komunikace Pohoršov 

b/podání žádosti o dotaci na kompostování 

c/zadání zpracování projektu pro rekonstrukci místního rozhlasu 

d/zajistit ořez a pokácení určených stromů v obci 

e/zpracovat dendrologický průzkum vybraných stromů 

f/prodloužení veřejného osvětlení 

g/rekonstrukce žumpy v Hájičku 

 

Usnesení č.2/7a/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje, že od  3. 2. 2015 bude funkce starosty jako dlouhodobě uvolněná v 
souladu s §71 zákona o obcích, ostatní zastupitelé budou nadále pracovat jako neuvolnění. 

 

Usnesení č.2/7b/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s  §85 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění 
Dodatek č. 3 smlouvy nájemní uzavřené dne 1. 7. 2011 o pronájmu zemědělských pozemků s firmou 
SALIX MORAVA a.s., Revoluční 30  Horní Moštěnice, IČ: 253 80 893 a pověřuje starostu k podpisu 
dodatku č. 3 této smlouvy. 

 

Usnesení č.2/7c/2015:  

Zastupitelstvo obce  souhlasí s uspořádáním Traktoriády  podle předložené žádosti za podmínek 
uvedení pozemků parc. č. 2030 (ostatní plocha, zeleň) a parc.č. 2726 (ostatní komunikace) po 
ukončení akce do původního stavu. 

 

Usnesení č.2/7d/2015:  

Zastupitelstvo obce souhlasí se správcovstvím sportovního areálu v Jankovicích panem Petrem 
Sedlaříkem za sjednaných podmínek na DPP od 1.3.2015. 

 
 
Usnesení č.2/8/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise o stavu majetku obce 

 


