OBEC JANSKÁ
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 7. 3. 2014
Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 17,05 hodin,
ukončeno bylo v 18,35 hodin. Jednání vedl starosta obce Alexandr Straka.
Přítomno:

5 členů Zastupitelstva Obce Janská ( viz.prezenční listina)

Omluveni:

2

Hosté:

1

Občané:

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení zápisu z minulého zasedání
Kontrola plnění usnesení
Prodej p.p.č.104/5, 104/2, st.p. 29/1
Prodej st.p.č. 32, p.p.č. 102/1, 102/3
Prodej p.p.č. 135/5 – záměr
Prodej p.p.č. 92/3 – záměr
Doplňující bod: pronájem kiosku a sociálního zařízení na hřišti-záměr
Návrh usnesení
Diskuse
Závěr

I. Zahájení
Pan starosta přivítal členy zastupitelstva a občany obce. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je
schopno se usnášet, neboť je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Seznámil je s programem,
navrhl doplňující bod a dal hlasovat.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/1:
Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený program a Doplňující bod: pronájem kiosku a sociálního
zařízení na hřišti-záměr
II. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl složení návrhové komise: předseda- K. Hunčovský, členovéHlasování o zvolení návrhové komise:

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/2:
Do návrhové komise byli zvoleni: předseda- K. Hunčovský, členové- T. Běhal, F. Levý.

III. Volba ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu: F. Levý, T. Běhal
Hlasování o ověřovatelích zápisu:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/3:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: F. Levý, T. Běhal

IV. Schválení zápisu z minulého zasedání
Pan starosta se zeptal, zda všichni četli zápis z 1. zasedání ze dne 7. 2. 2014 a zda má k němu někdo
připomínky.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 1. zasedání ze dne 7. 2. 2014 bez připomínek.
V. Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení provedl pan místostarosta J. Novák.

VI. Prodeji p.p.č. 104/5, 104/2, st.p. 29/1 v k.ú. Janská
Pan starosta předložil zastupitelům žádost paní J. Kassasové o koupi p.p.č. 104/5, 104/2 a st.p. 29/1
v k.ú. Janská. Zastupitelé navrhli cenu 42Kč za m2.
Hlasování:

pro:

4

proti:

0

zdržel se:

1

Usnesení č. 2/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 104/5, 104/2 a st.p. 29/1 v k.ú. Janská o celkové rozloze
12 994m2 za cenu 42Kč za 1m2, tj. za celkovou cenu 101 598 Kč paní J. Kassasové.

VII. Prodej pozemků p.č. 102/1, 102/3, st.p. č. 32 v k.ú. Janská
Pan starosta informoval o zájmu paní Kosové koupit pozemky p.č. 102/1, 102/3, st.p. č. 32 v k.ú.
Janská o celkové rozloze 1449m2,navrhl cenu 50Kč za 1m2. Záměr na prodej výše uvedených
pozemků byl schválen na minulém zasedání a byl po dobu 15-ti dnů vyvěšen na úřední desce.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Zlatě Kosové prodej pozemků p.č. 102/1 o rozloze 159 m2, 102/3
o rozloze 512 m2, st.p. č. 32 o rozloze 778 m2 v k.ú. Janská za cenu 50 Kč za 1 m2. Celková rozloha je
1449 m2 a celková cena cena činí 72 450Kč.

VI. Prodej p.p.č. 135/5 -záměr
Pan starosta navrhl schválit záměr na prodej p.p.č. 135/5 – jedná se o část komunikace směrem na
Veselé.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej p.p.č. 135/5 o rozloze 280m2 v k.ú. Janská.
VI. Prodej p.p.č. 92/3 -záměr
Pan starosta navrhl schválit záměr na prodej p.p.č. 92/3 o rozloze 106 m2 v k.ú. Janská – jedná se o
záliv u autobusové zastávky u kovovýroby.

Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej p.p.č. 92/3 v k.ú. Janská.

VI. Pronájem kiosku na st.p.č. 358 a sociálního zařízení na st.p.č. 357 v k.ú. Janská na hřišti - záměr
Pan starosta navrhl schválit záměr na pronájem kiosku na st.p.č. 358 a sociálního zařízení na

st.p. 357 v katastrálním území Janská, na hřišti.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/9:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout stavby občanského vybavení na hřištikiosek na st.p.č. 358 a sociální zařízení na st.p.č. 357 v k.ú. Janská.
XIII. Návrh usnesení
Pan Novák přečetl níže uvedený návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Hlasování:
pro:

6

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje uvedený návrh usnesení.

XIV. Diskuse
Rýha Kulhánkovi
Jednání s Povodím Ohře-pozemky v Rabštejně

AAA auto – sponzorský dar na Janské vajíčko

XV. Závěr
Pan starosta poděkoval členům zastupitelstva obce a občanům za účast na zasedání a jednání
ukončil.

USNESENÍ Č. 2 ZE DNE 7. 3. 2014
Zastupitelstvo Obce Janská
zvolilo
2/3 Ověřovatele zápisu : F. Levý, T. Běhal.
2/2 Návrhovou komisi ve složení – předseda K. Hunčovský, členové- T. Běhal, F. Levý

schvaluje
2/1 program a doplňující bod: pronájem kiosku a sociálního zařízení na hřišti-záměr

2/4 zápis z 8. zasedání ze dne 30. 12. 2013 bez připomínek
2/5 prodej p.p.č. 104/5, 104/2 a st.p. 29/1 v k.ú. Janská o celkové rozloze 12 994m2 za cenu
42Kč za 1m2, tj. za celkovou cenu 101 598 Kč paní J. Kassasové
2/6 prodej pozemků p.č. 102/1 o rozloze 159 m2, 102/3 o rozloze 512 m2, st.p. č. 32 o
rozloze
778 m2 v k.ú. Janská za cenu 50 Kč za 1 m2 paní Zlatě Kosové, celková rozloha
je 1449 m2, celková cena činí 72 450Kč
2/7 záměr na prodej p.p.č. 135/5 o rozloze 280m2 v k.ú. Janská
2/8 záměr na prodej p.p.č. 92/3 o rozloze 106m2 v k.ú. Janská

2/9 záměr pronajmout stavby občanského vybavení na hřišti-kiosek na st.p.č. 358 a sociální
zařízení na st.p.č. 357 v k.ú. Janská
2/10 návrh usnesení

Zapsala: Lenka Braunová, podpis
Ověřovatelé zápisu:

F. Levý, podpis

T. Běhal, podpis

Starosta obce Alexandr Straka, podpis

Místostarosta obce Josef Novák, podpis

…………………………………………
……………………………………

…………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

