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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 31.05.2021 

Přehled usnesení zastupitelstva obce na 15. zasedání konaném dne 31.05.2021 

 

Usnesení č. 15/2/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 15. zasedání zastupitelstva obce Josef 
Sedlařík, Petr Kalabus 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

 

Usnesení č. 15/3/2021: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní program 15. zasedání zastupitelstva 

obce takto: 

  1. Zahájení 
  2. Schválení ověřovatelů zápisu 
  3. Schválení programu zasedání 
  4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 
  5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zpracování PD „Sportovně relaxační areál v obci Jankovice“ 
  6. OZV č. 1/2021 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
  7. OZV č. 2/2021 kterou se zrušuje OZV 4/2011 
  8. Různé: a/ schválení zhotovitele sítí lokalita u Hájíčku 
                   b/ žádost o finanční podporu – římskokatolická farnost Holešov  
  9. Diskuze 
10. Závěr 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
15/4/2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení ze 14. zasedání 
zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 15/5/2021: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívající 
ve vypracování projektové dokumentace „Sportovně relaxační areál v obci Jankovice“ ze dne 
3.8.2020. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 15/6/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Jankovice.  
Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 

http://www.jankovice.net/


2 

 

 
 
Usnesení č. 15/7/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné 
technické nebo herní zařízení povolené Ministerstvem vnitra podle jiného právního 
předpisu. 
Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
 
 
Usnesení č. 15/8a/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledné pořadí podle Rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvýhodnější nabídky pro zakázku „Jankovice – ZTV -1. etapa“ a ukládá starostovi podepsat 
s vybraným dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku, společností Rovina stavební, 
a.s., Kroměřížská 134, 675 75 Hulín, IČ: 45193096 smlouvu za cenu 4.389.777,00 Kč bez DPH. 
Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
Usnesení č. 15/8b/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek římskokatolické farnosti Holešov na opravu pohonu 
zvonů ve výši 10.000 Kč. 
Pro: 8                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 

 

 

V Jankovicích dne 03. 06. 2021 
 
 
 

                                                                                                            Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                                                  starosta obce                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č. 8/2021 
Vyvěšeno: 04. 06. 2021 

Sejmuto: 


