Zápis z sd 51. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
04. 08. 2014
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
17,45 hod.
1. Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno sedm členů zastupitelstva, které je tímto
usnášeníschopné. Nepřítomni a omluveni Michaela Petřeková DiS, Aleš Olšák. Zapisovatelem byla
ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenování Ing. Karel Eliáš a Dalibor Bartík.
Program jednání zastupitelé obdrželi v termínu před zasedáním zastupitelstva.
Návrh usnesení: 456/0814: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 456/0814 bylo schváleno.
2. Smlouva o zřízení služebnosti
Smluvní strany Povodí Moravy, s.p. (povinný) a Obec Janová (oprávněný), touto smlouvou zřizují
oprávněnému za úplatu služebnost k předmětným pozemkům v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem pro k.ú. Janová, číslo 602-33/2011, ze dne 6.5.2011, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Zastupitelé souhlasili se zřízením této smlouvy.
Návrh usnesení: 457/0814 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti.
Hlasování: Pro: 6 proti:1 (Dalibor Bartík), zdržel se:0
Usnesení č. 457/0814 bylo schváleno
3. Sepsání smlouvy – Státní fond dopravní infrastruktury
Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na opravu chodníků u hlavní cesty. Uzavírání těchto smluv a uvolňování finančních
prostředků se řídí pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI. Starosta obce
požádal zastupitele o souhlas k uzavření této smlouvy. Zastupitelé souhlasili.
Návrh usnesení: 458/0814 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu
obce Jana Machalce sepsáním smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 458/0814 bylo schváleno.
4. Různé
Starosta obce informoval zastupitele, že obec obdržela petici občanů bydlících v tzv. ulici
Revoluční. Občané v petici navrhovali vybudování chodníku u hlavní komunikace tam, kde dosud
není. Starosta obce uvedl, že v rámci opravy komunikace Ústí-Hovězí probíhá pouze oprava
chodníků u hlavní cesty. S budováním nových chodníků se nepočítalo. Zastupitelé probírali
možnosti vybudováním nového chodníku. Doporučili však vyčkat na dokončení v současnosti
probíhající opravy komunikace Ústí-Hovězí.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 17,45 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 10.9.2014
Zapsala: Karla Vašťáková
Janová 04. 08. 2014
Ověřovatelé:

….............................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Dalibor Bartík
............................................................................................................
Karla Vašťáková
Jan Machalec
místostarostka
starosta obce

