
                                                             Usnesení č. 5/2020 

Z veřejného jednání zastupitelstva obce Janovice v Podještědí ze dne 01.10 2020 od 

                                               19,00 hodin v budově obecního úřadu. 

 

Zastupitelstvo obce Janovice v Podještědí po projednání : 

5./1 schvaluje program zasedání tak jak byl předložen 

5./2 schvaluje jako zapisovatele paní Martinu Němečkovou 

 a jako ověřovatele zápisu : paní Janu Ondráčkovou a pana Jiřího Špeciána. 

5./3 bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru 

5./4 schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020 

 Příjmy navýšeny o 148 000,- Kč, výdaje navýšeny o 73 000,- Kč, financování poníženo o  75 000,- Kč 

5./5 schvaluje přijmutí finančního daru 10 000,- Kč od firmy R3 group, s.r.o.  

5./6 schvaluje řád veřejného pohřebiště s platností od 2.10.2020 

5./7 schvaluje ceník obce za pronájem hrobových míst 1)cena za m2 5,-Kč/1 rok, 2)cena za služby 

100,-Kč/1 rok, 3) délka nájemní smlouvy 10 let 

5./8 schvaluje odkoupení částí těchto pozemků :     

1) pozemek p.p.č. 84/1 (nově vzniklá parcela p.p.č. 84/7 – manipulační plocha – výměra 90 m2) od 

pana M.V.,                                                                                                                                                                 

2) pozemek p.p.č.85/1 (nově vzniklá parcela p.p.č. 85/5 -trvalý travní porost- výměra 249 m2) od 

pana M.V.                                                                                                                                                                          

3) pozemek p.p.č 101/10 (nově vzniklá parcela p.p.č. 101/13 -trvalý travní porost – výměra 44 m2) od 

pana M.V.,                                                                                                                                                                 

4) pozemek p.p.č. 83/4 (nově vzniklé parcely p.p.č. 83/11 – výměra 143 m2 a p.p.č. 83/12 – výměra 

21 m2 neplodná půda) od pana M.CH.,                                                                                                                                                                           

5) pozemek p.p.č. 41 (nově vzniklá parcela p.p.č. 954 – výměra 78 m2 nádvoří) od pana M.CH.,  

5./9 schvaluje záměr obce prodat tyto obecní pozemky 84/2 (nově vzniklé parcely p.p.č. 84/2 -

manipulační plocha a p.p.č. 84/5 - ostatní komunikace) 

5./10 schvaluje záměr na propachtování pozemků p.p.č. 844/1 (trvalý travní porost),  p.p.č. 844/7 

(trvalý travní porost) a p.p.č. 844/10 ( trvalý travní porost) 

5./11 schvaluje navýšení ceny za pronájem ploch pro zemědělské hospodaření p.p.č. 844/1 p.p.č. 

844/7 a  p.p.č.844/10 trvalé travní porosty  na 0,20 Kč/ m2 

  Petr Fenyk    v.r.                                                                                     Bohumil Zvolánek                                                                         

    Starosta obce                                                                                      místostarosta  obce 

 

 Vyvěšeno na úřední desce dne: 07.10.2020                          Sejmuto dne : 31.12.2020 


