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Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného dne 14.02.2022

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 19. zasedání konaném dne 14.02.2022

Usnesení č. 19/2/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu 19. zasedání zastupitelstva obce Josef
Sedlařík, Pavla Navrátilová.
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/3/2022:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kompletní program 19. zasedání zastupitelstva
obce takto:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
5. Změna č.1 územního plánu Obce Jankovice
6. Dodatek č.4 ke smlouvě Lesy pod Hostýnem – propachtování lesních poz.
7. Žádosti o finanční podporu
8. Investice 2022
9. Schválení zhotovitele projektové dokumentace „Jankovice, chodník pro pěší“
10. Žádost o pronájem obecního pozemku
11. Různé: a/nabytí lesního pozemku p.č. 1935
b/řešení vedení splaškové kanalizace z lokality za č.p.3
12. Diskuze
13. Závěr
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
19/4/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu a plnění usnesení z 18. zasedání
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 19/5/2022:
Zastupitelstvo obce Jankovice:
konstatuje ověření
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), že návrh Změny č. 1 územního plánu
Jankovice není
v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 01.09.2021,
b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2 s účinností
od 27.11.2018,
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c) stanovisky dotčených orgánů,
d) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje
bere na vědomí
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Změně č. 1 Územního
plánu
Jankovice, jak je uvedeno v odůvodnění změny č. 1 územního plánu.
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 54 odst. 2
stavebního
zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení
§ 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
formou
opatření obecné povahy změnu č. 1 územního plánu Jankovice.
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 19/6/2022:
I. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu lesa č. 01/2002
s nájemcem Lesy pod Hostýnem s.r.o., kterým se prodlužuje platnost smlouvy do
31.12.2031.
II.Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 01/2002, kterým se
prodlužuje platnost smlouvy do 31.12.2031.
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 19/7/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce formou daru pro rok 2022 neziskové
organizaci:
MŠ Dobrotice: 5.400 Kč
Moravská Veselka z.s.: 5.000 Kč
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace: 5.000 Kč
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 19/8/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje investice pro rok 2022:
- výstavba místní komunikace v lokalitě U Hájíčku
- výměna svítidel VO
- realizace projektu Tůně v katastru obce Jankovice
- interakční prvek IP12 nad lokalitou U Hájíčku
- rekonstrukce tanečního kola + Rekonstrukce rozvodů vody, WC, odpadů v Hájíčku
- nátěr střechy bývalé školy
- nové oplocení dvora OÚ
- přístřešek na parkování PV3S
- zateplení stropu OÚ
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
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Usnesení č. 19/9/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektové dokumentace „Jankovice, chodník pro
pěší“ Zdeněk Vladyka, Na Honech I, 5540, Zlín 760 05, IČ: 76532232 za cenu 128.260 Kč
včetně DPH.
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 19/10/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2729/1.
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/11a/2022:
Zastupitelstvo obce Jankovice:
I: schvaluje úplatné nabytí nemovitého majetku - pozemku parc. č. 1935, o výměře 537 m2,
druh pozemku: lesní pozemek, nacházející se v katastrálním území Jankovice u Holešova,
který je zapsán na listu vlastnictví číslo 234 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště
Holešov, z majetku VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 048 17 320
do majetku Obce Jankovice za celkovou cenu 11.814 Kč
a
II: ukládá starostovi obce Jankovice vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení,
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřad návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Náklady na převod pozemků
hradí kupující Obec Jankovice.
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

19/11b/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravě vedení kanalizace ze soukromé
lokality pro bydlení za č.p. 3

V Jankovicích dne 17. 02. 2022

Miroslav Darebník v. r.
starosta obce

Ev. č. 5/2022
Vyvěšeno: 18. 02. 2022
Sejmuto:
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