Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012
ze dne 26. 9. 2012, 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. rozpočtové opatření č. 2/2012
3. smlouvu č. 2012/0454/EKO-RF uzavřenou s Městem Uherské Hradiště o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 18.000,- Kč na provoz místní knihovny
4. smlouvu uzavřenou s Rallye Zlín o nájmu komunikace v souvislosti s průjezdem automobilové
soutěže, nájemné 10.000,- Kč
5. smlouvu uzavřenou se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
kultury Zlínského kraje č. D/1551/2012/KUL ve výši 40.000,- Kč na restaurování Šmolcova
kříže
6. darovací smlouvu č. E 36/2012 uzavřenou se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, p.o.
(darování 2 ks mlýnských kamenů)
7. potvrzení ve funkci ředitelky Mateřské školy Jankovice, p.o., p. Helena Křiváková, v souladu
s §166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
8. úhradu materiálu do výše 40 tis. Kč z rozpočtu obce na vybudování přístupového mostu
k nemovitostem (před č.p.124)
9. uzavření smlouvy se spol. Galileo Corporation na tvorbu internetové prezentace obce
Jankovice a její provoz
10. úhradu ve výši 10.000,- Kč za zhotovení znaků na budově staré hasičské zbrojnice
11. příspěvek ve výši 6,- Kč / občan pro region Slovácko
12. oddálení zahájení prací na přemístění kontejnerů na tříděný odpad
13. pořízení nových pohlednic obce Jankovice a propagačního materiálu obce

neschvaluje :
14. umístění retardéru na místní komunikaci před čp.106

bere na vědomí :
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

žádost ing. Volka o napojení na veřejný vodovod
přípravu místního zpravodaje „Naše Jankovice“
přislíbení dotace z MMR na realizaci dětského hřiště v MŠ Jankovice
vyúčtování Jankovských hodů 2012
vyúčtování Slováckých slavností vína 2012 v Uh.Hradišti
informace o ukončení úpravy potoka II. etapa
stav zůstatku u KB ke dni 26.9.2012
doručenou poštu
diskusi

František Šimek
starosta obce

Antonín Dúbrava
místostarosta obce

V Jankovicích dne 26. 9. 2012
Vyvěšeno dne : 1.10.2012

Sejmuto dne : 16.10.2012

