Obec JANKOVICE
Jankovice 27, 535 01 Přelouč
obecjankovice@seznam.cz
www.obec-jankovice.cz

Zápis z jednání zastupitelů obce Jankovice č. 12/2022 ze dne 8. září 2022
Účast:
Přítomno: 7 zastupitelů – Mgr. Petr Hammerlindl, Martin Staněk, Václav Svoboda, Václav
Zikán, Pavel Křinka a Lenka Jarolímová. Jiřina Kotyzová omluvena.
Návrh programu:
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Zahájení a presence přítomných členů ZO.
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a projednání programu.
Projednání „Kupní smlouvy“ uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na prodej
„veřejné části“ kanalizační přípojky, tj. úseku od odbočení z kanalizačního řadu po
vyvedením z komunikace a chodníku pro majitele rekreačních nemovitostí v obcích
Kozašice a Jankovice.
Projednání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“
č. IP-12-2013463/VB1, Jankovice, Kozašice, č. parc. 89/3 – knn podle ustanovení
§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a ust. § 25 odst. 4 zákona
č. 458/2000 Sb, energetického zákona.
Projednání vícenákladů - doměření přípojek splaškové kanalizace v obci Jankovice
v rámci stavby „Splaškové kanalizace Kozašice, Jankovice“.
Projednání a schválení Rozpočtové změny č. 5/2022.
Diskuse, připomínky a náměty.
Usnesení číslo 12/2022.
Závěr.

Průběh jednání:
1.

Zahájení a presence přítomných členů ZO:

Jednání zastupitelstva obce zahájil a vedl starosta obce Mgr. Petr Hammerlindl.
Přivítal zastupitele v 18:00 hod. Jednání se zúčastnilo 6 zastupitelů a bylo usnášeníschopné.
2.

Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a projednání programu:

Ověřovateli zápisu byli určeni pan Václav Svoboda a pan Pavel Křinka, zapisovatelkou Lenka
Jarolímová.
3.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo připravený návrh „Kupní smlouvy“
uzavřené dle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, na prodej „veřejné části“ kanalizační přípojky, tj.
úseku od odbočení z kanalizačního řádu po vyvedením z komunikace a chodníku
pro majitele rekreačních nemovitostí v obcích Kozašice a Jankovice.

Hlasování: pro: 6
4.

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce projednalo předložené vícenáklady, vzniklé při doměření
vybudovaných přípojek splaškové kanalizace v obci Jankovice v rámci stavby
„Splaškové kanalizace Kozašice, Jankovice“ firmou INSTAV Hlinsko a.s.. Na
základě podrobného přezkoumání vyúčtování a kontroly v místech vzniku,
zastupitelstvo obce odsouhlasilo předložené vícenáklady a jejich uhrazení.

Hlasování: pro: 6
6.

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti“
č. IP-12-2013463/VB1, Jankovice, Kozašice, č. parc. 89/3 – knn podle ustanovení
§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a ust. § 25 odst.
4 zákona č. 458/2000 Sb, energetického zákona a pověřilo starostu obce jejím
podpisem.

Hlasování: pro: 6
5.

proti: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu č. 5/2022 týkající se přijatých
prostředků spojených s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí dle
předloženého návrhu.

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

7. Diskuze, připomínky a náměty:
Starosta obce seznámil zastupitele s termínem školení k ovládání AED defibrilátoru, dne 19. 9
od 18:00 hod na obecním úřadě. Defibrilátor bude umístěn na budově Obecního úřadu
v Jankovicích a bude přístupný pro občany k užití v případě záchrany života.
Dále seznámil zastupitele s průběhem prací probíhajících na opravách komunikací v obcích
Kozašice a Jankovice a s plánem oprav místních komunikací a objezdových komunikací,
které byly poničeny v důvodu zvýšeného provozu vozidel stavby v našich obcích během
výstavby splaškové kanalizace.
Veškeré termíny týkající se omezení provozu v Jankovicích jsou aktuálně zobrazovány na
www stránkách obce a na portálu „V obraze“. Každá nemovitost, které se omezení vjezdu
týká dostala od provádějící firmy do schránky upozornění s časovým harmonogramem a
rozsahem uzavírek.
7. Usnesení číslo 12/2022 přednesla místostarostka obce a bylo zastupiteli schváleno.
Hlasování: pro 6

proti: 0

zdržel se: 0

8. Na závěr starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům za aktivní účast a ukončil
zastupitelstvo obce v 19:15 hod.
..…………………………..
Mgr. Petr Hammerlindl
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
……………………………………
p. Pavel Křinka v.r.

……………………..…………
p. Václav Svoboda v.r.

