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19/ Usnesení zastupitelstva

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Janůvky  schvaluje  zapisovatele  p.
Pa`/la Lišku, o`/ěřovateli zápisu pí. Danu Langero\/ou a p. Ondřeje Rádla.
Výsledek hlaso`/ání: Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 1 b\/lo sch`/áleno

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje program zasedání
dne 24. 6. 2022.
Výsledek hlaso`Íání: Pro 5 hlasů,  proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 2 b`/Io sch`Íáleno

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zápis ze zasedání
zistupitelst`ra č. 2  ze dne 25. 3. 2022.
Vrisledek hlaso`Íání: Pro 5 hlasů,  proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 3 b\rlo schváleno

4 Návrh  usnesení:   Zastupitelswo obce Janůvlq/ scwaluje  zápis ze zasedání
zastupitelst`Ía č. 2 ze dne 25. 3. 2022.
Výsledek hlaso`/ání: Pro 5 hk!sů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 4 b`/lo sch`Íáleno

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje účetni' závěrku za
rok 2021 s výhradou tak, jak byla představena a dána k nahlédnutí.
VÝsledek hlasování: Pro 5 hlasů, prati 0 hlasů, zdrželi se 0 h!asů.
Usnesení č. 5 bvlo sch`/áleno

Návrh   usnesení: Zastupitelstvo   obce   Janůvky   schvaluje   přezkoumání
hospodaření  obce  Janůvlq/  za  rok  2021  tak,  jak  bylo  představeno  a  dáno
k nahlédnutí.
VÝsledek hlaso`/ání: Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 6 bvlo schválerio



OBEC |ANŮVKY

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce Janůvky  schvaluje  závěrečný  účet
'

olce Janůvlq/ za rok 2021 tak, jak by] předsta`/en a dán k nahlédnutí.
VÝsledek hlasování: Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 7 bvlo sch\ráleno

8/  ZastuDitelstvo obce Janů`Ík`/ sch`ra]uje počet volených členů zastupitelstva
na volební období 2022 - 2026, a sice 7.
VÝsledek hlaso`/ání: Pro 5 hlasů,  proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 8 b\/lo schváleno

9/  ZastuDitelstvo  obce  Janůvkv  rminvestiční  dotaci  na  akci  „Oprava  místní
komunikace v obci Janů\rlq/".
VÝsledek hlaso`/ání: Pro 5 hlasů,  proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hla6ů
Usnesení č. 9 b`/lo schváleno

10/  ZastuDitelswo  obce  Janů`/kv  schvaluje  uzavření  smlou`/y  o  poskytnutí
mimořádného  členského  příšpě`/ku  v rámci  Regionu   Mora\/skotřebovska  a
Je`Ííčska  ve  výši  28.571  Kč,  který  bude  použit  ne  financování opra`/y  místní
komunikace.
Vwsledek hlaso`Íání: Pro 5 hlasů,  proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 10 bvlo schváleno

11/  Zastui)itelst`Ío  obce  Janů`Íkv  sch`Íaluje  záměr  o  prodeji  p.  č.  278/3  ve
mastnict`Íí obce Janůvky za cenu 20Kč/m2.
VÝsledek hlaso`Íání: Pro 5 híasů,  prQti 0 hhsů, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 11 bvlo schváleno
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Návrh usnesení:
2000m2  z pozemku  p.  č.  1197  za  cenu  looKč/m2,  přičemž- si  obec  vyhrazuj.e

právo rozhodnout v případě více zájemců.
±ais_ledek hlasování;_Pro 6 hlasů,  proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 12 bvlo schválenQ

Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje záměr o  prodeji

±3/_ZastuDitelstvo obce Janůvkv finanční podporu oblastní charitě Polička.
±ff§ledek hlasováníipro 0 hlasů,  proti 5 hlasů, zdržel se 1 hlasů
Usnesení č. 13 nebvlo schválen_g

14/ Zastupitelstvo bere bod č. 14 (Výsledkv l(ontrolv DČOV) na vědomí.

±=/ ZPJPŤteFtvo obce Janmw cenomu  nabTdku  na  pTojen  k akcJ opTm
místní komunikace za cenu 67.000Kč.
Výsledek hlasováni'|Pro 6 hlasů,  proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
Usnesení č. 14 bylo schváleno

16/  ZastuDitelstvo  obce  Janůvkv_cenovou  nab.'dku  na  rekonstrukci  místní
komunikace na  p.  č.  1184 od fy: Stavebni' a zemní práce Josef Geršl  za cenu
220.615Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:_Pro 6 hlasů,  proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
Usnesení č. 15 bvlo schváleno

±ZLzastupitelstvo bere bod č. 17 (Revize katastru nemovitostí v obci Janru
na vědomi'.

±=+Vg  usne==D±;   Zastiiprtetstvo obce Janůvky schvalu|e  prodej  obecního
traktůrku lseki panu Stanislavu Foltynovi za cenu 96.000l(č vč. DPH.
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Wsledek hlasováQípro 4 hlasy,  proti 1 hlas, zdržel se 1 hlas.
_Usnesení č. 15 bvlo schváleno

ig/ ZastuDfteL5Qe. bm bod č. is iD±siáise a DHpomínkv občanů a zastupQ=±±
k proiednávanému DroEramu) na vědomí±

20/ Závěr a stanovení příštíl.o zasedání zastupitelstva

Termi'n přištilio zasedání zastupitelstva je stanoven na pátek 09. 09. 2022
v 16:00 hod.
Starosta poděkoval všem zúčastněným zastupitelům a spoluobčanům a
zasedání v 18:30 ukončil.

Zapsal: Pavel Liška

ověřovatelé zápisu:  Ondřej Rádl

Dana Langerová       ...á

Starosta obce:  Antonín Skácel

V Janůvkách dne: 28. 06. 2022

Vyvěšeno: 30.6.2022
Sejmuto: 15.6.2022
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