
 ZÁPIS 
z druhého jednání zastupitelstva obce Jankova, které se konalo   

23. února 2013 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. Na zasedání bylo přítomno 7 členů 

zastupitelstva. 

Zastupitelé projednávali tento program: 

      1. Zahájení 
      2. Projednání a schválení programu jednání 
      3. Projednání veřejnoprávní smlouvy s městem Pelhřimov na úseku evidence obyvatelstva  

      4. Projednání náhrad za používání vlastních prostředků 

      5.  Projednání ceny palivového dříví z obecního lesa                                                                                  
      6. Projednání finanční odměny na dohodu o provedené práci 

      7. Diskuse  
      8. Projednání návrhu na usnesení 

      9. Závěr jednání 

 
 
      1. Druhé 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 veřejnoprávní smlouvu s městem Pelhřimov na úseku evidence   
          obyvatelstva.     
      4. Zastupitelé projednali návrh starosty obce o náhrady za používání vlastních prostředků.                             
      5. Zastupitelé projednali návrh na stanovení ceny za palivové dříví z obecního lesa.                         
      6. Zastupitelé projednali finanční odměny na dohodu o provedené práci.                                           
      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 21.00 hodin ukončil. 

 

USNESENÍ č. 2/013 
  z druhého jednání zastupitelstva obce v Jankově, které se konalo  

23. února 2013 
 

Zastupitelé vzali na vědomí 
Program jednání. Projednání veřejnoprávní smlouvy s městem Pelhřimov na úseku evidence 
obyvatelstva. Projednání návrhu starosty obce na náklady za používání vlastních prostředků. 
Projednání návrhu na stanovení ceny za palivové dříví z obecního lesa. Projednání finanční 
odměny na dohodu o provedené práci. Diskusi. Návrh na usnesení. Závěr jednání.                                                                                   

 
Zastupitelé schvalují 

Program jednání. Projednání veřejnoprávní smlouvy s městem Pelhřimov na úseku evidence 
obyvatelstva. Projednání návrhu starosty obce na náklady za používání vlastních prostředků. 
Byly schváleny tyto finanční částky (za hodinu): za traktor byla stanovena částka 350 Kč, za motorovou 
pilu a křovino-řez 150 Kč a za ostatní dopravní prostředky (frézy aj.) 250 Kč. Projednání návrhu na 
stanovení ceny za palivové dříví z obecního lesa Byla schválena cena 300 Kč za 1 m3 
provedený samovýrobou a 400 Kč za poražené a připravené dřevo. Finanční odměny na 
dohodu o provedené práci byla schválena částka 70 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 24. února 2013 


