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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 29.06.2020 

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 9. zasedání konaném dne           
29. 06.2020 

Usnesení č. 9/2/2020: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní program 9. zasedání zastupitelstva 

obce takto: 

  1. Zahájení 
  2. Schválení programu zasedání 
  3. Volba ověřovatelů zápisu 
  4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 
  5. Schválení darovací smlouvy 
  6. Smlouvy k zadávacím řízením kanalizace a ČOV 
  7. Rozpočtové opatření č.1/2020 
  8. Sazby za pronájem sportovního areálu 
  9. Studie sportovně rekreačního areálu 
10. Různé 
11. Diskuze 
Pro: 7                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 9/3/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 9. zasedání zastupitelstva obce Jankovice 

Ing. Zdeněk Hanulík, Věra Krausová 

Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 

 
9/4/2020 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 8. zasedání 
zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 9/5/2020: 
Zastupitelstvo obce Jankovice schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100 000Kč od 
společnosti NEOTA CZ, s.r.o. na pokrytí nákladů na nové herní prvky instalované při 
rekonstrukci dětského hřiště u lávky.  
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 9/6/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvy k projektu Splašková kanalizace a ČOV - 
Jankovice na následující služby 
I. se společností Alatere profi s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 04025466 
-  administrace projektu na kompletní poradenskou a organizační podporu, zajištění 
průběžné administrace a závěrečného vyhodnocení   140.000Kč bez DPH 
- na zpracování žádosti o finanční podporu  100.000Kč bez DPH 
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II. se společností DILUCIDUM, s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
IČ:04937457 
- organizaci zadávacího řízení na zhotovitele ve výši 70.000Kč 
- na bankovní úvěr a činnost TDI (technického dozoru investora)  50.000Kč 
- na organizaci poptávkového řízení na zhotovitele stavební dokumentace   25.000Kč 
Pro: 6                  proti: 0                    zdržel se: 2 
 
 
 
Usnesení č. 9/7/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020  
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 9/8/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nový sazebník za užívání a pronájem sportovního areálu platný 
od 1.7.2020. 
Pro: 8                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
9/9/2020: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí studii Sportovně rekreačního areálu v Jankovicích a 

připomínky k ní. 

9/10a/2020: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu Jankovice – 

prodloužení vodovodu k p. č. 2304 

V Jankovicích dne 07. 07. 2020 

 

                                                                                                            Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                                                    starosta obce                  
                                                                                                         

 

Ev. č. 12/2020 

Vyvěšeno: 07. 07. 2020 

Sejmuto:  

 

                                                                                                    

                                                                             

 


