Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2012
ze dne 10. 12. 2012, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
schvaluje:
program zasedání, sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
rozpočtové opatření č. 3/2012
rozpočtové provizorium na rok 2013
rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014
obecně závaznou vyhlášku obce Jankovice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6. dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické
mapy obce uzavřen mezi obcí Jankovice a Zlínským krajem
7. pronájem nebytových prostor v budově KD za účelem prodeje potravin a smíšeného
zboží v obci paní Marii Vojtíkové, Jankovice 188, dle zveřejněného záměru č. 1/2012
8. členský příspěvek ve výši 5,- Kč/obyvatele Sdružení Severní Chřiby a Pomoraví
9. finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Mysliveckému sdružení Jankovice – Košíky
10. finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč ZO Český svaz včelařů Traplice
11. připojení obce Jankovice k výzvě „Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy“
12. poplatek za zřízení nové přípojky TKR ve výši 2.500,- Kč
1.
2.
3.
4.
5.

souhlasí
13. se zařazením správního území obce Jankovice do území působnosti Integrované
strategie území regionu Severní Chřiby a Pomoraví na období 2014 – 2020 realizované
místní akční skupinou Severní Chřiby a Pomoraví a s přípravou ISÚ na svém území
neschvaluje
14. poskytnutí finanční podpory Slováckému divadlu Uherské Hradiště ve výši 100,Kč/obyvatele, dle žádosti Města Uherské Hradiště
bere na vědomí :
15. plnění úkolů z minulého zasedání
16. uzavřenou smlouvu s Galileo Corporation (internetová prezentace a její provoz)
17. žádost o projednání připojení domů č.p. 201,202,203 k veřejnému vodovodu
(p.Handrlica)
18. žádost o znovuprojednání výše nájemného za užívání přívěsu na vodu (p.Handrlica)
19. projednání návrhu Zadání územního plánu Jankovice
20. nájemní smlouvy nebytových prostor pro rok 2013
21. provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2012
22. plán činnosti na rok 2013
23. plán kulturních akcí na rok 2013
24. přípravu Tříkrálové sbírky 2013
25. výměnu baterie v UPS (TKR)
26. nabídku na skládací manipulační vozík – katafalk
27. diskusi

ukládá :
p. Šimkovi – uzavřít nájemní smlouvu s Marií Vojtíkovou na pronájem nebytových prostor
– zaslat vyjádření k žádostem p. Bohdanu Handrlicovi
– sledovat dotační tituly k plánovaným akcím pro rok 2013

František Šimek
starosta obce

Antonín Dúbrava
místostarosta obce

V Jankovicích dne 10. 12. 2012

Vyvěšeno dne : 11.12. 2012

Sejmuto dne : 27.12.2012

