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Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne  
13. dubna 2015 v 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ v Jankovicích. 

 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Miroslav Darebník v 18.37 hod. V době zahájení  
bylo přítomno celkem 9 členů zastupitelstva: Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, 
Marta Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík , Jiří Petráš 
Omluven:   - 

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: Lubomír Dočkal a Pavlína Hajdová 

Návrh usnesení č. 4/1/2015 

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

Pavlína Hajdová a pan Lubomír Dočkal 

 

Hlasování: pro9  - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík, Jiří Petráš 

 proti   0  zdržel se 0 

Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno. 

 

2/ Schválení programu zasedání 

 

Následně byl projednán návrh programu a otevřena diskuse k tomuto programu 

Starosta navrhuje doplnit program o body: 

 9. Žádost o prodej části pozemku 1725/1 

10. Informace o přezkoumání hospodaření obce 

Čímž se posouvají body Různé a Diskuse na pozici 11 a 12 

 

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

návrh usnesení. 

 

http://www.jankovice.net/
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Návrh usnesení č. 4/2/2015: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

 

 

 návrh programu 4. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Schválení směrnice o schvalování účetních uzávěrek 

5. Schválení jednacího řádu 

6. Schválení organizačního a podpisového řádu 

7. Informace o plnění rozpočtu k 31. 3. 2015 

8. Schválení nového provozního řádu sportovního areálu 

9. Žádost o prodej části pozemku 1725/1 

10. Informace o přezkoumání hospodaření obce 

11. Různé 

12. Diskuze 

 

Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík, Jiří Petráš 

 proti   0  zdržel se 0       

Usnesení č.4/2/2015 bylo schváleno. 

 

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání: 

Starosta konstatoval, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce byl ověřen a zveřejněn na 

internetových stránkách a nebyly proti němu podány žádné připomínky. Tento zápis byl při zasedání 

zastupitelstva předložen k nahlédnutí. 

Návrh usnesení 4/3/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík, Jiří Petráš 

 proti   0  zdržel se 0 

Usnesení č.4/3/2015 bylo schváleno. 

 
4/ Schválení směrnice o schvalování účetních závěrek obce Jankovice 

Starosta předložil vypracovaný návrh směrnice o schvalování úč. závěrek. Tento návrh byl po dobu 15 

dnů vyvěšen na úřední desce v obci a na elektronické úřední desce. Ke zpracovanému návrhu nebyly 

vzneseny žádné námitky. 
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Návrh usnesení č. 4/4/2015:  

ZO schvaluje směrnici o schvalování účetních závěrek obce Jankovice. 

Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 4/4/2015 bylo schváleno. 

 

5/ Schválení jednacího řádu  

 

Návrh usnesení č. 4/5/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje nový jednací řád  obce Jankovice. 

 

Hlasování: pro 9  - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Oldřich Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 4/5/2015 bylo schváleno. 

 

6/ Schválení organizačního a podpisového řádu: 

Starosta předložil organizační a podpisový řád, který definuje základní dělbu činnosti mezi 

jednotlivými funkcionáři a zaměstnanci.  Novinky pro občany: obnovení vítání občánků 1x/rok, 

finanční dar při narození, blahopřání od 70 narozenin, kytice při úmrtí občana. 

Návrh usnesení č.4/6/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje organizační a podpisový řád obecního úřadu. 
 
Hlasování: pro 9 - Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk Hanulík, Oldřich 

Ponížil, Lubomír Dočkal, Josef Sedlařík, Miroslav Darebník, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 4/6/2015 bylo schváleno. 

 

7/ Informace o plnění rozpočtu k 31.3.2015 

K 31. 3. 2015 měla obec na straně příjmů plnění ve výši  1.082.760Kč   (nižší příjem na položce DPH -

jen 13%), na straně rozpočtových výdajů:  596.419Kč 

Na straně výdajů není za první 3 měsíce žádný nepředvídatelný výdaj. 
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Návrh usnesení č.4/7/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci o plnění rozpočtu a hospodaření k 31.3.2015. 

 
Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 4/7/2015 bylo schváleno. 

 

8/Schválení nového provozního řádu sportovního areálu pro letní sezónu 

Vzhledem ke změně správce ve sportovním areálu došlo ke změnám v obsahu provozním řádu. 

Poplatky za užívání areálu navrhují členové zastupitelstva zrušit pro místní mládež 15-18let. V kat. od 

18 let navrhují  ponechat ve stejné výši  jak byly doposud. 

 Návrh usnesení č. 4/8/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v předloženém znění nový provozní řád sportovního 
areálu pro letní sezónu. 

Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík, Jiří Petráš 

   proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 4/8/2015 bylo schváleno. 

 

9/ Žádost o prodej části pozemku p.č. 1725/1 

Starosta informuje, že Pan xxxxx  xxxxxxx si podal žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 

1725/1 o rozloze 800m2  ostatní plocha/zeleň, který je z větší části pokrytý porostem vzrostlých 

stromů, převážně borovic. 

Zastupitelé nesouhlasí s prodejem tak velké rozlohy, resp. vůbec s prodejem na tomto parc. čísle 

vzhledem k lokalitě v těsné blízkosti lesa. 

Návrh usnesení č.4/9/2015 

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části  pozemku o požadované rozloze 800m2 p.č. 1725/1 v k.ú. 

Jankovice u Holešova manželům xxxxxxxx  xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxx, neboť 

prodej pozemku není v zájmu obce. 

Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 1 – Jiří Petráš 
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Usnesení č. 4/9/2015 bylo schváleno. 

 

10/ Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jankovice 
 
Audit proběhl ve dnech 12. -13. 2. 2015 pracovníkem krajského úřadu. Je několik doporučení, mezi 
nimi byla i chybějící směrnice o schv. úč. závěrek obce dnes schválená. 
Dále upozornění na formální ale i věcný obsah zápisů a usnesení v minulém roce. 
 
Návrh usnesení č.4/10/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jankovice 

za rok 2014. 

 
Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

   proti 0  zdržel se 1 Jiří Petráš 

 
Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno. 

 
 
11/Různé 
 
a/ Pan Ivo Tatýrek přišel představit studii administrativní budovy firmy Neota, mj. možnost parkování 
pro veřejnost – návštěvníky obchodu nebo nové prodejny na straně od budovy školy 
 

Návrh usnesení č.4/11a/2015: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí   informace a výkresovou studii  vztahující se k nové 

administrativní budově firmy NEOTA CZ. 

Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

                                       proti 0  zdržel se 0 
 
Usnesení č. 4/11a/2015 bylo schváleno 

 

 

b/ Na obecních pozemcích byly pokáceny dříve schválené stromy, je třeba rozhodnout, jaký 
nový druh bude vysazen, zda lípy, břízy nebo jiné stromy. 
 
Návrh usnesení č.4/11b/2015: 

 
Zastupitelstvo rozhodlo 2 břízy dosadit v parku naproti domu č.p. 8, 2 lípy zasadit u železné 
pěší lávky. 
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Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

                                       proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 4/11b/2015 bylo schváleno 

 
c/ Zamezení opakovaných vodních lagun na komunikaci v ulici kolem parku u řeky Rusavy.  
Kanalizační vpusť je zcela ucpaná a po celé délce komunikace brání odtoku dešťové vody nános 
zeminy.  

 
Návrh usnesení č.4/11c/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování parkovacích stání pro 3 auta ze zatravňovacích dlaždic a 
vybudování nové kanalizační vpusti. 
Hlasování: pro 9 - Miroslav Darebník, Pavlína Hajdová, Libuše Ryšková, Marta Kubová, Ing. Zdeněk 

Hanulík, Lubomír Dočkal, Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík 

                                       proti 0  zdržel se 0 

 
Usnesení č. 4/11c/2015 bylo schváleno 

 
 
d/ Máme definitivně potvrzený seznam uchazečů o VPP: Josef Kučera, Pavla Navrátilová. 
Nástup od 15.4.2015. 
 

Návrh usnesení č.4/11d/2015: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí   informace o přijetí dvou osob z ÚP na pozice dělník pro čištění 

obce. 

 
 
 

12/ Diskuse 
 
      -      na železničním přejezdu bude ve čtvrtek kontrolní den, dnes byly odstraněny staré semafory 
      -      upozornit pana Gunčíka na úklid obecního pozemku před svým domem      

      -      seznámit občany s novým systémem sběru bioodpadu a umístění 2 nových kontejnerů pro     

             bioodpad. 

      -      proběhlo malování a drobné rekonstrukce v budově OÚ, tím nově vznikla kancelář starosty,  

             která se nyní nachází  v 1. patře 

      -      ve čtvrtek 30. dubna pořádá obecní úřad tradiční Pálení čarodějnic 

      -      o týden později, ve čtvrtek 7. května se uskuteční Lampiónový průvod a po skončení 

proběhne na hříšti ohňová show skupiny Boca fuego  

 

p.Stoklásek – dotaz na řešení průjezdnosti aut obcí směrem k Hrabině  

p.Ševčíková – stížnost na parkování aut na cestě u domu p.Hollošiho  
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Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva ve 20.00 hod. 
 

Součástí zápisu je jako příloha č. 1 výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice. 

V Jankovicích dne 15.4.2015 

 

Zapisovatel:  Marta Kubová 

 

Ověřovatelé:  Pavlína Hajdová                                     

                          Lubomír Dočkal                                          

 

Starosta:  Miroslav Darebník 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:                        
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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 13.4.2015 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 4. zasedání konaném dne 13.4.2015 

 

Usnesení č. 4/1/2015: 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 4. zasedání zastupitelstva obce Jankovice:  Pavlína 

Hajdová a Lubomír Dočkal 

 
 

Usnesení č. 4/2/2015: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje: 

 

 návrh programu 4. zasedání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

4. Schválení směrnice o schvalování účetních uzávěrek 

5. Schválení jednacího řádu 

6. Schválení organizačního a podpisového řádu 

7. Informace o plnění rozpočtu k 31. 3. 2015 

8. Schválení nového provozního řádu sportovního areálu 

9. Žádost o prodej části pozemku 1725/1 

10. Informace o přezkoumání hospodaření obce 

11. Různé 

12. Diskuze 

 

Usnesení 4/3/2015: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 4/4/2015:  

ZO schvaluje směrnici o schvalování účetních závěrek obce Jankovice. 

 

Usnesení č. 4/5/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje nový jednací řád obce Jankovice. 

 

Usnesení č.4/6/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje organizační a podpisový řád obecního úřadu. 
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Usnesení č.4/7/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci o plnění rozpočtu a hospodaření k 31. 3. 2015. 

 

Usnesení č.4/8/2015:  

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v předloženém znění nový provozní řád sportovního 
areálu pro letní sezónu. 

 

Usnesení č.4/9/2015:  

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části  pozemku o požadované rozloze 800m2  p.č. 1725/1 v k.ú. 

Jankovice u Holešova manželům xxxxxxxx xxxxxxxxxa xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxx, neboť 

prodej pozemku není v zájmu obce. 

 

Usnesení č.4/10/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jankovice 

za rok 2014. 

 

Usnesení č.4/11a/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informace a výkresovou studii  vztahující se k nové 

administrativní budově firmy NEOTA CZ. 

Usnesení č.4/11b/2015:  

Zastupitelstvo rozhodlo 2 břízy dosadit v parku naproti domu č.p. 8, 2 lípy zasadit u železné pěší lávky. 
 

Usnesení č.4/11c/2015:  

Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování parkovacích stání pro 3 auta ze zatravňovacích dlaždic a 
vybudování nové kanalizační vpusti. 
 

Usnesení č.4/11d/2015:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informace o přijetí dvou osob z ÚP na pozice dělník pro čištění 

obce. 

 


