
                                                                        Usnesení č. 5/2021  

Z veřejného zasedání obce Janovice v Podještědí konaného dne 17. 12. 2021 

od 18:00 hod. 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 Svobodu  

5/3 bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru  

5/4 schvaluje upravený schodkový rozpočet obce Janovice v Podještědí na rok 

2022.  

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 1 916 360 Kč  

Celkové výdaje rozpočtu ve výši 4 091 926 Kč  

Běžné výdaje rozpočtu ve výši 2 471 926 Kč  

Kapitálové výdaje rozpočtu ve výši 1 620 000 Kč  

Financování ve výši 2 175 566 Kč  

Schodek ve výši 2 175 566 Kč bude krytý zapojením přebytku hospodaření z 

minulých let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy  

5/5 schvaluje prodej obecního pozemku p.p.č. 156/1 o celkové výměře 1 546 

m2 (trvalý travní porost) nejvyšší cenové nabídce a to manželům A. B. a P. B. za 

cenu 71 Kč/m2 + náklady související s prodejem (biologický posudek) a 

pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy  

5/6 schvaluje pořízení změny územního plánu Janovice v Podještědí zkráceným 

postupem dle přílohy č. 1  

5/7 schvaluje obsah změny č. 1 územního plánu Janovice v Podještědí dle 

přílohy č. 2  



5/8 schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Janovice v Podještědí 

zkráceným postupem  

5/9 schvaluje žádost  na Magistrát města Liberce odbor územního plánování o 

pořízení změny č. 1 územního plánu Janovice v Podještědí zkráceným postupem  

5/10 schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství s platností od 01. 01. 2022  

5/11 schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 4/2021 ze dne 17. 12. 2021  

Příjmy navýšeny o 400 304,01 Kč  

Výdaje navýšeny o 71 156,-  Kč  

Financování poníženo o 329 148,01 Kč  

  

  

Petr Fenyk – starosta v.r.                              Bohumil Zvolánek – místostarosta v.r.  

   

  

Vyvěšeno na úřední desce dne 22. 12. 2021  

Sejmuto dne 31. 12. 2022  


