ZÁPIS
ze šestého jednání zastupitelstva obce Jankov, které se konalo
27. prosince 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Projednání a schválení programu jednání.
Projednání a chválení rozpočtového opatření č. 2.
Projednání žádosti o dotaci pro pojízdnou prodejnu Růže-Humpolec.
Projednání vypouštění odpadních vod.
Informace o průběhu dění kolem obecního vodovodu.
Projednání obsluhy čerpací stanice na vodu.
Informační sdělení o školném.
Informace o dotaci OÚ.
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2012.
Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru.
Diskuse.
Projednání návrhu na usnesení.
Závěr jednání.
Šesté zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19.00 hodin. Přivítal zastupitele obce a
přečetl program jednání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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.
Zastupitelé projednali úpravu rozpočtového opatření č. 2.
Zastupitelé projednali žádost o dotaci pro pojízdnou prodejnu Růže-Humpolec.
Zastupitelé obce projednali problematiku vypouštění odpadních vod.
Starosta informoval zastupitele o situaci týkající se obecního vodovodu.
Zastupitelé projednali a schválili jmenování obsluhy čerpací stanice na vodu.
Informace starosty obce o školném, které zaslalo město Havlíčkův Brod.
Sdělení o dotacích OÚ.
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2012.
Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru.
Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse, kde se diskutovalo o dalším
dění v obci.
Zastupitelé projednali návrh na usnesení.
Závěr jednání provedl starosta obce a jednání zastupitelstva ve 21.30 hodin ukončil.

USNESENÍ č. 6/011
ze šestého jednání zastupitelstva obce v Jankově, které se konalo
27. prosince 2011

Zastupitelé vzali na vědomí
Program jednání. Zastupitelé vzali na vědomí úpravu rozpočtového opatření č. 2. Projednání žádosti o
dotaci pro pojízdnou prodejnu Růže-Humpolec. Projednání problematiky vypouštění odpadních vod.
Zastupitelé se rozhodli kontaktovat Ing. Čáberu, který nám provede zpracování potřebných podkladů.
Zastupitelé rozhodli kontaktovat již výše uvedeného Ing. Čáberu, který vyhotoví podklady a vykalkuluje
reálnou cenu potřebnou k dokončení výstavby obecního vodovodu. Zastupitelé se rozhodli jmenovat
obsluhu čerpací stanice na vodu. Byl jím jmenován Jiří Procházka. Zastupitelé vyslechli zprávu o
školném, které zaslalo město Havlíčkův Brod obecnímu úřadu Jankov. Školné činí 18 600 Kč za dvě děti.
Zastupitelé projednali dotace OÚ. Zápis kontrolního a finančního výboru. Diskusi. Zastupitelé berou na
vědomí projednání návrhu na usnesení. Závěr jednání.

Zastupitelé schvalují
Program jednání. Úpravu rozpočtového opatření č. 2. Žádost o dotaci pro pojízdnou prodejnu RůžeHumpolec ve výši 5000 Kč. Projednání problematiky vypouštění odpadních vod. Kontaktování Ing.
Čábery, který nám provede zpracování potřebných podkladů. Kontaktování již výše uvedeného Ing.
Čábery, který vyhotoví podklady a vykalkuluje reálnou cenu potřebnou k realizaci výstavby obecního
vodovodu. Jmenování obsluhy čerpací stanice na vodu. Byl jím jmenován Jiří Procházka. Zprávu o
školném, které zaslalo město Havlíčkův Brod obecnímu úřadu Jankov. Školné činí 18 600,- Kč za dvě
děti. Projednání dotace OÚ. Obec se zavazuje, že po dobu, než bude schválen konečný rozpočet obce
na rok 2012, bude hospodařit s příjmy a výdaji ve výši do 30% skutečných výdajů dosažených v roce
2011. Nebudou prováděny žádné investiční akce. Obec bude zabezpečovat běžný provoz. Diskusi.
Projednání návrhu na usnesení. Závěr jednání.
ukládá
členům zastupitelstva seznámit obyvatele obce se schválenými návrhy.

Starosta obce: Jonák Miroslav
Zapisovatel: Jonák Libor
V Jankově dne 28. prosince 2011

Zástupce starosty: Zemanová Marie

