Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013
ze dne 15. 5. 2013, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
schvaluje
1. program zasedání, sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
2. závěrečný účet obce Jankovice za rok 2012, jehož součástí je
- plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012
- výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
- výsledek hospodaření obce za rok 2012 podle platných právních předpisů v oblasti
účetnictví, zisk ve výši 265.794,67 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let
- hospodářský výsledek PO MŠ Jankovice za rok 2012
a to bez výhrad
3. účetní závěrku obce Jankovice za rok 2012 a konstatuje, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti
svědčící o tom, že účetnictví obce Jankovice není úplné a průkazné. Zastupitelstvo obce nezjistilo
žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví
4. rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši + 280.560,00 Kč
5. nařízení obce Jankovice č. 1/2013 – tržní řád obce
6. smlouvu o dílo na zpracování dokumentace územního plánu Jankovice uzavřenou s Ing. arch.
Vladimírem Dujkou
7. smlouvu č. D/0207/2013/KH o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve
výši 40 tis. Kč, uzavřenou mezi obcí Jankovice a Zlínským krajem, na nákup plovoucího čerpadla a
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH Jankovice
8. smlouvu se spol. EKO-KOM,a.s., o výpůjčce
9. průjezd RZ Barum Czech Rally Zlín 2013 obcí Jankovice
10. příspěvek ve výši 1.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody, ZO Buchlovice, na provoz záchranné
stanice volně žijících živočichů

povoluje
11. provozování tombol při zábavách (plesech, fašankové zábavě, hodové zábavě apod.) pořádaných v
obci Jankovice a zároveň schvaluje, že správní poplatek za vydání povolení k provozování tomboly
se nevybírá

deleguje
12. starostu obce p. Františka Šimka k zastupování na řádné valné hromadě SVK, a.s. Uh.Hradiště,
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona š. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

bere na vědomí
13. plnění úkolů z minulého zasedání
14. souhlas s řídícími dokumenty dotace poskytnuté ministerstvem obrany na opravu pomníku obětem
světových válek v Jankovicích a žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
15. zřízení účtu obce Jankovice u České národní banky
16. diskusi

ukládá :
p. Šimkovi, p.Kutálkovi, p. Flašarovi – společná kontrola soustředěných odtokových míst dešťových
srážek narušujících místní komunikace, příp. přilehlé plochy
p. Šimkovi – kontrola stavu okapu na kostele

Antonín Dúbrava
místostarosta obce

František Šimek
starosta obce

V Jankovicích dne 15. 5. 2013
Vyvěšeno dne : 17.5.2013

Sejmuto dne : 3.6.2013

