
   Obec Jablůnka 

USNESENÍ 
 

z 3. zasedání  Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne  26.11.2014. 

 ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

 

10/03 schvaluje 

rozpočtové opatření č.8 

        Zodp.: ing.Matoušková 

 

11/03 vzalo na vědomí 

 informace k návrhu rozpočtu na rok 2015. 

        Zodp.: ing.Matoušková 

 

12/03 schvaluje 

žádost  Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jablůnce o finanční 

příspěvek ve výši 5000,-Kč na vánoční koncert. 

T: 20.12.2014     Zodp.: D.Hubníková 

 

 

13/03 vzalo na vědomí 

žádost Ing.Jiřího Nevoly, Jablůnka 383 o stornování žádosti  o odkup pozemku p.č.848. 

 

 

14/03 schvaluje 

 žádost ing.Jiřího Nevoly, Jablůnka 383 o pronájem pozemku p.č.845,k.ú.Jablůnka, na 

dobu neurčitou, za cenu 1,-Kč/m2 a 

 pověřuje  

 pracovníka obce pana Emila Krátkého sepsáním smlouvy. 

 T: 20.12.2014     Zodp.: E.Krátký 

 

 

15/03 vzalo na vědomí 

 žádost Daniely Zbrankové, Jablůnka 101 o směnu pozemků za pozemky ve vlastnictví 

obce Jablůnka a 

pověřuje 

stavební komisi a p.Krátkého shlédnutím pozemků a prověřením žádosti a podáním 

zprávy v příštím OZ. 

 T: 20.1.2015    Zodp.: J.Kovář,V.Rachůnek, P.Brinček,E.Krátký 

 

 

16/03 schvaluje 

 žádost manželů Miklových, Jablůnka 282 o pronájem části obecního pozemku p.č.575, 

k.ú.Jablůnka, od 1.1.2015, na dobu neurčitou, za cenu 1,-Kč/m2 a 

 pověřuje  

 pracovníka obce pana Emila Krátkého sepsáním smlouvy. 

T: 20.12.2014     Zodp.: E.Krátký 

 

 



17/03 schvaluje 

 žádost Marty Hrotkové, Jablůnka 310 o pronájem části pozemku p.č.2093/1, 

k.ú.Jablůnka, o výměře 60m2, za cenu 1,-Kč/m2 , od 1.1.2015 do 31.12.2019 a 

 pověřuje  

 pracovníka obce pana Emila Krátkého sepsáním smlouvy. 

T: 20.12.2014     Zodp.: E.Krátký 

 

 

18/03 schvaluje 

žádost manželů Bilíkových, Jablůnka 484 o prodloužení pronájmu pozemku p.č.1214, 

k.ú.Jablůnka o výměře 60m2, za cenu 20,-Kč/m2 a to od 1.1.2015 do 31.12.2019. 

 pověřuje  

 pracovníka obce pana Emila Krátkého sepsáním smlouvy. 

T: 20.12.2014     Zodp.: E.Krátký 

 

 

19/03 schvaluje 

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 27 200,-Kč  z rozpočtu 

Zlínského kraje č.D/1570/2014/KH, na výdaje na odbornou přípravu k získání odborné 

způsobilosti velitelů a strojníků JSDHO, za uskutečněný zásah JSDHO mimo územní 

obvod a na věcné vybavení JSDHO neinvestiční povahy. 

 

 

20/03 určuje 

pana Zdeňka Mrlinu člena zastupitelstva obce, aby spolupracoval s s pořizovatelem- 

odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín. 

 

 

21/03 schvaluje 

změna odpisového plánu MŠ Jablůnka k 1.11.2014. 

 

22/03 schvaluje 

žádost „Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s, Hrbová 1561,Vsetín 755 01,  

o finanční příspěvek  ve výši 13 200,-Kč. 

T: 20.12.2014     Zodp.: D.Hubníková 

 

 

23/03 schvaluje 

žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR,Smetanova 1484, Vsetín 755 01,        

o finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč. 

T: 20.12.2014     Zodp.: D.Hubníková 

 

 

24/03 vzalo na vědomí 

žádost Sdružení vlastníků domu 301,302 v Jablůnce týkající se kůlen,které dříve 

sloužily k uskladnění paliva a 

pověřuje 

stavební komisi a p.Krátkého schůzkou na místě, prověřením žádosti a podáním 

zprávy a doporučeného řešení v příštím OZ. 

 T: 10.12.2014    Zodp.: J.Kovář,V.Rachůnek, P.Brinček,E.Krátký 



25/03 vzalo na vědomí 

 určení zastupitelů : 

pan Petr Kochwasser, pan Martin Tomešek : řešení  problémů v obci ve věcech 

sociálních. 

 pan Petr Brinček, pan Jan Kovář, paní Hana Zálešáková, pan Petr Kochwasser - řešení  

problémů v obci týkající se veřejného pořádku a životního prostředí v obci.  

 

 

26/03 určuje 

pana Zdeňka Mrlinu jako zástupce obce a jako náhradníka pana Petra Brinčeka pro 

zastupovaní obce na jednáních občanského sdružení MAS střední Vsetínsko. 

 

 

27/03 vzalo na vědomí 

 informace o odměně neuvolněného místostarosty, s odkladem do příštího 

zastupitelstva. 

 

 

 

 

 pověřuje  

starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů. 

 

 

 

____________________________             _____________________________ 

             Čeněk Hajný                 Zdeněk Mrlina                        

      starosta obce Jablůnka        místostarosta obce Jablůnka 


