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19/ Usnesení zastupitelstva

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce  Janůvky  schvaluje  zapisovatele  p.
Pa`Íla Lišku, ověřovateli zápisu p. Ondřeje Rádla a pí. Karlu Valovou
Wsledek hlasování: Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hhsů
Usnesení č. 1 b Io schváleno

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje program zasedání
dne 25. 3. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů,  proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 2 bvlo sch`ráleno

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zápis ze zasedání
zastupitelstva č. 4  ze dne 10. 12. 2021.

sledek hlasováhí: Pro 6
Usnesení č. 3 b

hlasů,  proti. 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
Io schváleno

4     Návrh     usnesení: Zastu pitelstvo     obce     Janůvky     schvaluje     zápis
z mimořádného zasedání zastupitelstva č. 1 ze dne 10. 2. 2022

sledek hlasování:
Usnesení č. 4 b

Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
lo schváleno

Návrh    usnesení: Zastupitelstvo    obce   Janůvky    schvaluje    realizaci
„rozvodny``   pro   \Íysokorychlostní   internet   s rozvodnou   zamykací   skříní  v
budově   0Ú   Janůvky   pod   podmínkou,   že   ve   výkopech   bude   předem
připravená tzv. ,,chránička" opti.ckých  kabelů pro budoucí připojení obyvatel
Obce®

sledek hlasování: Pro 6 hlasů, proti. 0 hlasů, zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6/ ZastuDitelstvo obce Janůvky bere bod č. 7 (Kontrola z HZS PK -Svitavv) na
vědomí.

Návrh  usnesení: Zastupitelstvo  obce Janůvky schvaluje  realizaci  obnovy
veřejné zeleně v rámci operačního Programu Životní prostředí osa 4.4 v okolí
u smrku`` na horní cestě.

sledek hlasování: Pro 0 hlasů,  proti 6 hlasů, zdrželi se 0 hlasů
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_Usnesení č. 6 nebvlo schváleno

3/Zest]iFimstv_o_obceJanů`hLberebodč.9(v*ladnemvltostídoketa±
na vědomí.                                                 '

9/ Zastupitelstvo obce Janůvkv bere bod č. 10 (skuDinový vodovod
Moravskotřebovska -směrnice č. |8/2021) na vědomí.

10/ ZastuDitelstvo obce Janůvkv bere bod č. 11 lKÚ PK- OŽPZ} na vědomí.

11/ Zastupitelstvo obce Janůvkv bere bod č. 12 lKontrola DČOV) na vědomí.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje finančni' příspěvek
pro provoz Linky bezpečí.

sledek hlasování: Pro 2 hlasy,  protl. 4 hlasy, zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č. 7 nebvlo schváleno

±3/ Zastupitelstvo obce Janůvkv bere bod č. 14 lTříkrálová sbírka) na vědomí .

14/ Zestupne!stw obce Jenů`Aq/ bere bod č. U (D-r obecnímu úřadu) ne
vědomí.

15/ Zastuphe±st`m obce Janů`m/ bere bod č. 16 (Zádost o odkuD obemnio

pozemku-manželé Maříkovi) na vědomí.

16/ Zastuphelstvo.ebce Janů`h/ bere bod č.17 (Odvoz zemlnv z i). č.11351 m
vědomí.

±7/ ZastuprteJstvo obse Janů`m/ beTe bod č. m (DLskuse, F]řlix}mínkv občan±
a zastuDitelů k projednávanému prof!ramu) na vědomí.
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20/ Závěr a stanovení příštího zasedání zastupitelstva

Termín přišti'ho zasedání zastupitelstva je stanoven na pátek 24. 06. 2022
v 16:00 hod.
Starosta poděkoval všem zúčastněným zastupitelům a spoluobčanům a
zasedání v 18:45 ukončil.

Zapsal: Pavel Liška

Ověřovatelé zápisu:  Ondřej Rádl

Karla Valová

Starosta obce:  Antonín Skácel

V Janůvkách dne: 28. 03. 2022
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