
Výpis usnesení ze zápisu  č. 6/2017  ze zasedání Zastupitelstva obce 

Jámy, které se konalo dne 27. 09. 2017 

 
Schvaluje:  

- komisi pro přípravu zápisu a usnesení ve složení: Pavel Mužátko, Jana Mazánková 

- ověřovatele zápisu: Pavel Novotný, Martin Doležal 

- zápis z minulého zasedání 

- doplněný program jednání 

 

č. 1/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.  

                 NM – 014330044140/001. Rozsah věcného břemene se podle této smlouvy     

                 vymezuje podle geometrického plánu č. 460 – 36/2017, zhotovený firmou Jana  

                 Škárková a jedná se o stavbu pod názvem „ Jámy: přípojka NN Dvořák“ 

 

č. 2/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy odkládá řešení přípravy nových parcel v lokalitě „ pod  

                  Pančavou“. 

 

č. 3/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy, na základě udělené pravomoci starostovi,  schvaluje    

                  provedené rozpočtové opatření  č. 6/2017 a současně schvaluje nově předložené  

                  rozpočtové opatření č. 7/2017. 

 

č. 4/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje  cenu pozemků pro nově vniklé stavební  

                 parcely v III. etapě ve výši 360 Kč + DPH. Žádosti budou přijímány po vyhlášení  

                 záměru na prodej pozemků dle času přijetí žádosti až do vykrytí počtu parcel. 

 

č. 5/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje cenu za prodej přípojek k soukromým  

                 parcelám, které byly zahrnuty do IV. etapy výstavby stavebních parcel ve výši  

                 50  tis. Kč s DPH. 

 

č. 6/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje rozpočet Mateřské školy Jámy – příspěvková  

                 organizace na rok 2018 použití příspěvku zřizovatele na roky 2018 – 2020 dle  

                 předložených návrhů. 

 

č. 7/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje střednědobý  výhled Mateřské školy Jámy –  

                  příspěvková organizace na rok 2018 – 2020 dle předloženého návrhu. 

 

č. 8/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy schvaluje plán odpisů na rok 2018 Mateřské školy  

                   Jámy –  příspěvková organizace. 
 

č. 9/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy nechává cenu poplatku za odvoz a uložení odpadu na  

                  rok 2018 ve stávající výši – 300 Kč na občana. 

č.10/2017:  Zastupitelstvo obce Jámy projednalo návrh prací  které budou zařazeny do  

                   připravovaného rozpočtu na rok 2018. 
 

 

 

 

 Alena Švomová                                            Jiří  Šikl 

      místostarostka                                                             starosta 


