
 ZÁPIS 
ze čtvrtého jednání zastupitelstva obce Jankova, které se konalo   

19. října 2012 od 19:00 hodin na OÚ 

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

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

Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. 

Zastupitelé projednávali tento program: 

      1. Zahájení 
      2. Projednání a schválení programu jednání. 
      3. Projednání úpravy rozpočtu č. 2. 

      4. Projednání jmenování inventarizační komise. 

      5. Zpráva o prodloužení stavebního povolení na výstavbu obecního vodovodu. 
      6. Zpráva o termínech přímé volby prezidenta ČR. 

      7. Projednání odměny pro Pavla Homolku ml. za správu webových stránek. 
      8. Diskuse.  

      9. Projednání návrhu na usnesení. 

    10. Závěr jednání. 
 

 
      1. Čtvrté jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19.00 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 úpravu rozpočtu č. 2.     
      4. Zastupitelé projednali volbu inventarizační komise. 
      5. Zastupitelé projednali zprávu pana starosty o termínech přímé volby prezidenta ČR. 
      6. zastupitelé projednali návrh odměny pro Homolku ml. za správu webových stránek obce. 
      5. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse, kde se diskutovalo o dalším dění v obci.                   
      6. Zastupitelé projednali návrh na usnesení.                                                                                              
      7. Závěr jednání provedl starosta obce a jednání zastupitelstva ve 21.00 hodin ukončil. 
 

USNESENÍ č. 4/012 
 ze čtvrtého jednání zastupitelstva obce v Jankově, které se konalo  

19. října 2012 
 

Zastupitelé vzali na vědomí 
Program jednání. Úpravu rozpočtu č. 2. Volbu inventarizační komise. Zprávu pana starosty o 
termínech přímé volby prezidenta ČR. Návrh odměny pro Homolku ml. za správu webových 
stránek obce. Diskusi. Návrh na usnesení. Závěr jednání.                                                                                   

 
Zastupitelé schvalují 

Program jednání. Zastupitelé schvalují úpravu rozpočtu č. 2. Volbu inventarizační komise ve 
složení. Zeman, Koch, Homolka. Zprávu pana starosty o termínech přímé volby prezidenta 
ČR. Návrh odměny pro Homolku ml. za správu webových stránek obce ve výši 500 Kč. 
Diskusi. Návrh na usnesení. Závěr jednání. Usnesení bylo schváleno 7 hlasy. 
 

ukládá 
členům zastupitelstva seznámit obyvatele obce se schválenými návrhy. 

 
 
Starosta obce: Jonák Miroslav     Zástupce starosty: Zemanová Marie   

Zapisovatel: Jonák Libor 
 

 

 

V Jankově dne 20. října 2012 


