
 ZÁPIS 
z pátého jednání zastupitelstva obce Jankov, které se konalo   

1. listopadu 2011 od 19.00 hodin na OÚ 

Na jednání zastupitelstva byli přítomni Jonák Miroslav starosta obce, Zemanová Marie. Procházka 

Jiří, Jonák Libor, Koch František, Blažek Pavel, Homolka Pavel.  

Zastupitelé projednávali tento program: 
1. Projednání a schválení programu jednání. 
2. Projednání směrnice o inventarizaci majetku obce. 
3. Projednání směrnice o odpisech majetku. 
4. Projednání veřejnoprávní smlouvy o zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a 

nemovitostí. 
5. Projednání poplatků za svoz TKO.  
6. Jmenování inventarizační komise. 
7. Diskuse. 
8. Projednání návrhu na usnesení. 
9. Závěr jednání. 
 

Páté zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19.00 hodin.  Přivítal zastupitele obce a přečetl 
program jednání.  

 
1. Zastupitelé vzali na vědomí a schválili program jednání a jako zapisovatel byl zvolen  

                     pan Libor Jonák. Ověřovateli zápisu byli páni Jiří Procházka a František Koch. 
2. Zastupitelé projednali a schválili směrnici o inventarizaci majetku obce. 
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo směrnici o odpisu dlouhodobého majetku obce.  
4. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 

informačního systému řízení identifikace, adres a nemovitostí.  
5. Projednání zvýšení poplatku za popelnice. 
6. Zastupitelé projednali jmenování inventarizační komise. Do komise byli jmenováni předseda Koch 

Fr., členové komise Procházka Jiří, Zeman Petr. 
7. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse, kde se diskutovalo o dalším    

                     dění v obci. 
8. Zastupitelé projednali návrh na usnesení. 
9. Závěr jednání provedl starosta obce a jednání zastupitelstva ve 20.30 hodin ukončil. 

 
 

USNESENÍ č. 5/011 
z pátého jednání zastupitelstva obce v Jankově, které se konalo  

1. listopadu 2011 
 

Zastupitelé vzali na vědomí 
Program jednání. Zastupitelé vzali na vědomí projednání směrnice o inventarizaci majetku obce 
Projednání směrnice o odpisu dlouhodobého majetku obce. Projednání veřejnoprávní smlouvy o 
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému řízení identifikace, adres a nemovitostí. 
Zastupitelé projednali zvýšení poplatku za komunální odpad ze 400 na částku 500 Kč. Na osobu a rok 
od 1. 1. 2012.  Jmenování inventarizační komise. Do komise byli jmenováni předseda Koch Fr., členové 
komise Procházka Jiří, Zeman Petr. Diskuse. Zastupitelé berou na vědomí projednání návrhu na 
usnesení. Závěr jednání. 

 
Zastupitelé schvalují 

Program jednání.  Projednání směrnice o inventarizaci majetku obce a měrnici o odpisu dlouhodobého 
majetku obce. Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 
řízení identifikace, adres a nemovitostí. Zvýšení poplatku za komunální odpad ze 400 na 500 Kč za 
osobu na rok od 1.1.2012. Jmenování inventarizační komise. Do komise byli jmenováni předseda Koch 
Fr., členové komise Procházka Jiří, Zeman Petr. Diskuse. Návrh na usnesení. Závěr jednání. 
 

ukládá 
členům zastupitelstva seznámit obyvatele obce se schválenými návrhy. 

 
Starosta obce: Jonák Miroslav      Zástupce starosty: Zemanová Marie   
Zapisovatel: Jonák Libor 
 
 
V Jankově dne 2. listopadu 2011 


