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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 08.02.2021 

 

Usnesení č. 13/2/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce Josef 
Sedlařík, Petr Kalabus 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 13/3/2021: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní program 13. zasedání zastupitelstva 

obce takto: 

  1. Zahájení 
  2. Schválení ověřovatelů zápisu 
  3. Schválení programu zasedání 
  4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 
  5. Schválení zhotovitele zakázky „Interakční prvky - Jankovice - 1.etapa“ 
  6. Dodatek  č.1 k veřejnoprávní smlouvě č.2/2015 – rozsah činnosti a úkolů 
  7. Dodatek  č.1 ke stanovám DSO Holešovsko – přijetí obce Lukoveček 
  8. Nabytí majetku do vlastnictví obce - pozemky 
  9. Žádosti o neinvestiční dotaci – Včelaři Jankovice, MŠ Dobrotice, Moravská Veselka,  
      Dětské centrum Zlín  
10. Souhlas s umístěním sídla spolku 
11. Schválení projektu „Tůně v katastru obce Jankovice“ 
12. Schválení zhotovitele Změny č.1 územního plánu obce Jankovice 
13. Diskuze  
14. Závěr  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
13/4/2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení ze 12. zasedání 
zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 13/5/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledné pořadí podle Rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvýhodnější  nabídky pro zakázku „Interakční prvky – Jankovice – 1. etapa“ a ukládá 
starostovi podepsat s vybraným dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku, 
společností KAVYL, spol. s r.o., Mohelno č. p. 563, 675 75 Mohelno, IČ: 49975358 smlouvu za 
cenu 744.583,08 Kč bez DPH. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
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Usnesení č. 13/6/2021: 
Zastupitelstvo obce Jankovice schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů uzavření Dodatku č. 1 k "Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých 
činností obecní policie", uzavřené s Městem Holešov dle předloženého návrhu. 
Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 13/7/2021: 
Zastupitelstvo obce Jankovice  schvaluje Dodatek č.1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko, 
kterým se stává novým členem obec Lukoveček.  
Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 13/8/2021: 
Zastupitelstvo obce Jankovice: 
I: schvaluje úplatné nabytí nemovitého majetku  - pozemků parc. č. 2096, o výměře 148 m2, 
druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 2134, o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 
parc. č. 2127, o výměře 1.425 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, nacházejících se v 
katastrálním území Jankovice u Holešova, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 456 u 
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Holešov, z majetku xxxxxx xxxxxxx, 
Vrchlického 105, 768 24 Hulín do majetku Obce Jankovice za celkovou cenu 148.200Kč  
  a 
II: ukládá starostovi obce Jankovice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení, 
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřad návrh na vklad 
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouva bude uzavřena po 
odtížení nemovitostí od věcných práv. Z důvodu veřejného zájmu pro umístění centrální ČOV 
bylo schváleno v uvedené pořizovací ceně. Náklady na převod pozemků hradí kupující Obec 
Jankovice.  
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 13/9/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro rok 2021 neziskovým organizacím: 
Mateřská škola Radost, pracoviště Dobrotice: 5.500Kč 
Dětské centrum Zlín: 4.500Kč 
spolkům: 
Zákl. organizace českého svazu včelařů Jankovice:  11.500Kč, z toho 6.500Kč formou darovací 
smlouvy  
Moravská Veselka z.s., Sušice 38, 751 11, IČ: 26523191, 5.000Kč 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 13/10/2021: 
Zastupitelstvo obce Jankovice souhlasí s umístěním sídla spolku s názvem Myslivecký spolek 
Hrabina v budově číslo popisné Jankovice 80, 769 01 Holešov. 
Pro: 7                 proti: 0                    zdržel se: 2 
 

Usnesení č. 13/11/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci „ Tůně v katastru obce Jankovice“. 
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Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 13/12/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele “Změny č. 1 územního plánu obce Jankovice“ 
společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno za cenu 187.550Kč 
vč. DPH. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

 

 

V Jankovicích dne 10. 02. 2021 

 

 

                                                                                                            Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                                                    starosta obce                  
       

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č. 3/2021 

Vyvěšeno: 11. 11. 2021 

Sejmuto:  


