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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 28.06.2021 

Přehled usnesení zastupitelstva obce na 16. zasedání konaném dne 28.06.2021 

 

Usnesení č. 16/2/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 16. zasedání zastupitelstva obce Pavlína 
Hajdová, Pavla Navrátilová 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 

 

 

Usnesení č. 16/3/2021: 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní program 16. 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 závěrečného účtu obce za rok 2020 
  6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020 
  7. Různé: a/ schválení Dohody o spolupráci při financování výstavby sítí Jankovice – ZTV – 1. 
etapa v lokalitě U Hájíčku 
                   b/ finanční dar obcím zasaženým tornádem  
  8. Diskuze 
  9. Závěr 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
16/4/2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 15. zasedání 
zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 16/5/2021: 
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b), zákona o obcích: 
Souhlasí: 
a) s celoročním hospodařením Obce Jankovice za rok 2020, a to bez výhrad 
b) se „ Závěry zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření “, uvedenými ve Zprávě č. 
133/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jankovice IČ: 00287288 za rok 
2020. 
c) s hospodářským výsledkem obce Jankovice ve výši 1 644 002,11 za rok 2020 
Schvaluje Závěrečný účet Obce Jankovice za rok 2020. 
Pro: 9                 proti: 0                    zdržel se: 0 
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Usnesení č. 16/6/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Jankovice za rok 2020,  
včetně příloh: FIN – 12/2020, Rozvaha 12/2020, Příloha 12/2020 a Výkaz zisků a ztrát, a to 
bez výhrad 
Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
 
Usnesení č. 16/7a/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o spolupráci uzavíranou podle ustanovení § 1746 odst. 
2 a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
s vlastníkem SJM xxxxxx xxxxx a  xxxxx xxxxxxxx na pozemky určené územním plánem 
k individuální bytové výstavbě RD. Vlastník pozemků se touto dohodou zavazuje uhradit obci 
příspěvek ve výši 1.997.250Kč (slovy: Jeden milion devět set devadesát sedm tisíc dvě stě 
padesát korun českých) na zřízení občanské vybavenosti. Cílem stran dohody je realizace 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, SEK, veřejné osvětlení), a to ve vzájemné součinnosti, 
ve prospěch obou stran dohody a budoucích stavebníků. 
Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 
 
 
Usnesení č. 16/7b/2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 50.000Kč obci Mikulčice a  50.000Kč obci Týnec na 
obnovu majetku po tornádu. 
Pro: 9                  proti: 0                    zdržel se: 0 
 
 

 

V Jankovicích dne 01. 07. 2021 
 
 
 

                                                                                                            Miroslav Darebník v. r. 
                                                                                                                  starosta obce                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č. 10/2021 
Vyvěšeno: 02. 07. 2021 

Sejmuto: 


