USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Janov
ze dne 10.9. 2014 č. 44
Zastupitelstvo obce Janov
I. Bere na vědomí:
1. Meziobecní spolupráce – jednání o dopravě
2. ČEZ- upozornění – majitelům pozemků, ořezání větví u vedení
3. Návrhy na dopravní opatření

II. Schvaluje:
1.
1. Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s vyhodnocením stanovisek a připomínek po společném
jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Janov ze dne 28. 4. 2014 a s
vyhodnocením stanovisek, námitek a připomínek po veřejném projednání o návrhu Změny č.
1 Územního plánu obce Janov ze dne 21. 7. 2014 vypracovanými odborem rozvoje města
MÚ Dobruška ve spolupráci s určeným zastupitelem.
2. Zastupitelstvo obce Janov příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v y d á
v á Změnu č. 1 Územního plánu obce Janov formou opatření obecné povahy po ověření
podle § 54 odst. 2) stavebního zákona, že změna územního plánu není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
3. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í stanovisko odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k návrhu Změny č. 1 Územního
plánu obce Janov ze dne 27. 5. 2014 pod značkou 6706/UP/2014/Pro.

2. Čerpání rozpočtu obce k 31.8.2014
3. Příkaz k úhradě pokuta 3000,-Kč + 1000,-Kč poplatek od KÚ KHK
4. Sběr nebezpečného odpadu - dne 18.10.2014 od 9,15 do 9,45 hod. u OÚ
5. Opravu potrubí ze studny a vodárny pro OÚ panem Přibylem
6. Balíčky k mezinárodnímu dni seniorů 39 ks po cca 160,-Kč

7.

Upgrade programu na mzdy MUKwin z roku 2012, pro rok 2015 cena licence
je 1500,-Kč vč. DPH

8. Zakoupení tiskových válců pro tiskárnu Konica minolta magicolor od Czech
pointu
9. Zaplacení zálohové faktury časopisu OBEC a finance, předplatné na rok 2015
činí 540,-Kč.
10. Dětský den „ šipkovaná“ - počet dětí v obci se zvýšil na 25, zvýšení limitu na
dítě na 250,-Kč, souhlasí s navýšením a proplacením
11. Opravu konstrukce pod vitríny v návsi v Janově provede pan P. V.
12. Ukončení volebního období - občerstvení v částce do 1000,- Kč a předány
publikace Česká republika -města a obce.
- Doba na předání úřadu novému zastupitelstvu se
stanovuje na dva měsíce.
V Janově dne 10.9. 2014
Zapsal:místostarosta
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