ZÁPIS
z druhého jednání zastupitelstva obce Jankov, které se konalo
26. května 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 a schválení zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2010.
3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010.
4. Diskuse.
5. Projednání návrhu na usnesení.
6. Závěr jednání.
Druhé 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 obce projednali zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2010. Ve zprávě byly
uvedeny nedostatky ve vyvěšení úředních dokumentů v elektronické podobě pro dálkový
přístup. K dnešnímu dni byly zjištěné nedostatky zčásti napraveny. Na Krajský úřad v Jihlavě
byl dopisem ze dne 6. června 2011 oznámen způsob nápravy nedostatků.
3. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou. Závěrečný účet s
výhradou uvedenou ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 byl na
internetových stránkách vyvěšen 25. dubna 2011.
4. Po projednání všech bodů programu proběhla diskuse, kde se diskutovalo o dalším dění
v obci.
5. Zastupitelé projednali návrh na usnesení.
6. Závěr jednání provedl starosta obce a jednání zastupitelstva ve 21.00 hodin ukon čil.

USNESENÍ č. 2/011
z druhého jednání obecního zastupitelstva v Jankově, které se konalo
26. května 2011
Zastupitelé vzali na vědomí
Program jednání. Zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2010. Závěrečný účet obce za
rok 2010. Diskusi. Návrh na usnesení. Závěr jednání.
Zastupitelé schvalují
Program jednání. Zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2010. Závěrečný účet obce za
rok 2010. Diskusi. Schváleno – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů. Návrh na usnesení. Závěr jednání.
ukládá
členům zastupitelstva seznámit obyvatele obce se schválenými návrhy.

Starosta obce: Jonák Miroslav
Zapisovatel: Jonák Libor

V Jankově dne 28. května 2011

Zástupce starosty: Zemanová Marie

