
 ZÁPIS 
z druhého jednání zastupitelstva obce Jankov, které se konalo   

20. května 2012 od 20.00 hodin na OÚ 

Na jednání zastupitelstva byli přítomni: Jonák Miroslav (starosta obce), Zemanová Marie, Procházka 

Jiří, Jonák Libor, Koch František, Blažek Pavel. Omluven Homolka Pavel. Jako host byl přítomen 

Matějka Jiří.  Na zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. 

Zastupitelé projednávali tento program: 

      1. Zahájení 
      2. Projednání a schválení programu jednání. 
      3. Projednání dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. KSS 364/10 na výkon přenesené   

          působnosti na úseku evidence obyvatel. 

      4. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce a závěrečného účtu za rok 2011. 
      5. Diskuse.  

      6. Projednání návrhu na usnesení. 
      7. Závěr jednání. 

 
 
      1. Druhé zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ve 20.00 hodin.  Přivítal zastupitele  
           obce a přečetl program jednání.  
      2. 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.                                                   
      3. Zastupitelé projednali první dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. KSS 364/10 na   
          výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel.     
      4. Zastupitelé projednali zprávu o výsledku hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok    
          2011. Závěr zprávy zněl.  Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
      5. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse, kde se diskutovalo o dalším dění.                   
      6. Zastupitelé projednali návrh na usnesení.                                                                                              
      7. Závěr jednání provedl starosta obce a jednání zastupitelstva ve 21.00 hodin ukončil. 
 

USNESENÍ č. 2/012 
 z druhého jednání zastupitelstva obce v Jankově, které se konalo  

20. května 2012 
 

Zastupitelé vzali na vědomí 
Program jednání. Zastupitelé berou na vědomí projednání prvního dodatku k veřejnoprávní 
smlouvě č. KSS 364/10 na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel. 
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce a závěrečný účet obce za 
rok 2011. Závěr zprávy zněl. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  Diskusi. Zastupitelé berou 
na vědomí projednání návrhu na usnesení. Závěr jednání. 

 
Zastupitelé schvalují 

Program jednání. Zastupitelé schvalují první dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. KSS 364/10 
na  výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel. Zastupitelé schválili zprávu o 
výsledku hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011. Závěr zprávy zněl. Nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva byla schválena 6 hlasy. Jeden zastupitel byl nepřítomen.  
Diskusi. Zastupitelé schvalují projednání návrhu 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 21. května 2012 


