
Zápis č.8/2022
ze zasedáni Zastupitelstva obce Cervené }anovice,

konaného dne 24.1'l,.2022, od 18:00 hodin

Zasedáni Zastupitelstva obce Červené Janovice bylo zahájeno starostou Bc. Miroslavem Ptáčkem
v i8:00 hod na obecním úřadě, Dnešní zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a vylrlášeno.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

Určení ověřovatelů zápisu
Navrženi ověřovatelé zápisu Bc, Daniel Kruliš a Václav Oberreiter,
zapisovatelem Bc. Jarra Vyčítalová. K návrhu rrebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Bc. Darriela Kruliše aYáclava Oberreitera,
zapisovatelem Bc. Janu Vyčítalovou.
Výsledek hlasování: Pro - 9 Proti - 0 Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.

schválení programu zasedání
Starosta sezrrámi1 přítomné s programem zastupitelstva.
Návrh usnesení:

1. Určení ověřovatele zápisu (§ 95 oclst. I zákona o obcích) a zapisovatele
2, Kontrola zápisu předchozího zastupitelstva
3. Žádostio prodej pozemků
4. Žádosti o změnu územního plánu obce
5. Veřejrroprávní smlouva - přestupky
6. Stanovení oddávajících pro svatební obřady
7. Rozpočet obce na rok2023 - návrh
8. Rozpočtové opatření č.712022
9. Informace starosty obce
10. Rťrzné
1 1. Diskuze

Výslcdek hlasování: Pro - 9 Proti - 0 Zdrželi se - 0

Usnesení bylo schváleno.

2. Kontrola zápisu předchozího zastupitelstva (ustavující)
Zápis č, 712022 ze dne 20.10.2022 byl zkontrolován a schválen bez připomínek,

3. Žádosti o prodei pozemků nebo ieiich částí

a) Žáaosto povolení výstavby plechové garáže- Červené Janovice
Žáďost rnarrželů Jeníkových, Červené Janovice 1,67, o povolerrí výstavby plechové garáŽe na

obecním pozemku ě. I146, k.ú. Cervené Janovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o povolení výstavby plechovó garáŽe na pozemku Č. 1146,

k.ťr. Červené Janovice s ohledem na povahu pozemku (ost. komunikace) a možné omezeni příjezdu

k pozenrku určeného k výstavbě.
Výstedek hlasování: Pro - 0 Proti - 8 Zďrže|i se - 1

Usnesení č. 3 a) nebylo schváleno.



b) Žádost o prodej pozemku -Lány
žádostpana Řudolfa špačinského, Lány 37, o prodej pozemku č,762 - 331 m2, k.Ú. Vilémovice u

Červených Janovic - upravená pŤ1ezdovákomunikace k domu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku č. 762, k.ú. Vilémovice u Cervených

Janovic s ohledem na skutečnost, že se jedná o kornunikaci a neuspořádané majetkoprávní vztalry

v této lokalitě.
Výsledek hlasování: Pro - 0 Proti - 8 Zdrže|i se - 1

Usnesení č. 3 b) nebylo schváleno.

c) Žáďost o prodej pozemku - Červené Janovice
žádost spoluvlastníků domu Červené Janovice č.p. 131 (Jana Podaná, Luděk Vlček a Vlastimil
Vlček), o prodej pozemku č. 69515 - 44 m2, k.ú. Cervené Janovice - oplocerrý a udrŽovaný

pozemek více jak 70 let. Jedná se o nápravu historických nesouladů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr prodeje pozemku č. 695/5 v k,ú. Č. Jarrovice.

Výstedek hlasování: Pro - 8
Usnesení č. 3 c) bylo schváleno.

Proti-0 Zdrže|ise-1

Zdrže|ise - 1

d) Žádost o prodej pozemku - Katlov
ťaaostpana Ůurka, Řatlov OJ4, o prodej části pozemkl č. 49312 v k,ťr. Červerré Janovice - Část cca

80 rn2 za oploceným pozemkem ó, 493148.

Návrh usnesení:
Zasttrpitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku Č. 49312, k.Ú. Červené Janovice

s olrledern na skutečno*i, ž. se jedná o pozemek v chatové osadě, kde již v minulosti bYlY Podobné
žádosti zamítnuty.
Výsledek hlasování: Pro - 0 Proti - 8
Usnesení č.3 d) nebylo schváleno.

4. Žádosti o změnu územního plánu obce
St ednotlivé žádosti vlastníků pozemkŮ o změnu Územního

plánu obce. Následovala diskuze a projednání těchto žádostl řeŠeny byly i poŽadavkY na změnu UP

La obec, Z projednání vyplynuto netoiit< bodů k řešení. Bylo dohodnuto, že starosta obce bude tYto

požadavky konzultovat 
"á 

baaot."í regionálního rozvoje a územního planovaní na Městském Úřadu

v Kutné Hoře,
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

5. veřeinoprávní smlouva - přestupkv

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje navýšení příspěvku za jeden Projednaný PřestuPek

z 1500,_ Kč na 3000;_ řč -ort, Kutná H-ora, któré na základéveřejnoprávní smlouvy uzavřené dne

25.02.io22vykonává pro obec červené Janovice přenesenou působnost na úseku PřestuPkŮ,

Zastupitelstvó obce pověřuje starostu obce k podpisu dodatku veřejnoPrávní smlouvY mezi

úěastníky Město Kutná Hora a Obec Cervené Janovice,

Výsledek hhsování: pro _ 9 proti _ 0 Zdrže|i se _ 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.



6. stanovení oddávaiících pro svatební obřadv
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a stanovuje pro qikon oddávajících starostu obce - Bc. Miroslav
ptáče[, oba místostárosty Mgr. Kateřina Krulišová a Roman Mutl a zastupitelka Ing. Simona
prochazková.

úrední den pro oddávání je stanoven na sobotu od l0 - 12 hod. a úřední místností je stanovena

obřadní síň Obecního úřadu v Červených Janovicích.
Výsledek hlasování: Pro - 7 Proti - 0 Zdňeli se - 2

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Rozpočet obce na rok2023 - návrh
starosta oUce preastavil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rck 2023, který všem zastupitelŮm

poslal předem mailem i s komentářem, kde představil jeho základní parametry a informoval o

navýšení vYdajů v položkách energie (elektřina, paliva) a odpadové hospodářství. Na příjmové

stránce jsounaopak zvýšené daňovó příjmy hlavně u daně DPH, která je ovlivněna aktuální inflacÍ.

Navržený rozpočet je Šchodkový s ohiedem na spolufinancování akce Rozšíření vodovodu Červené

Janovice - směr Petrovice, která bude realizovéna na jaře 2023.
podrobněji se návrhu rozpočtu obce na rok 2023 na ZO obce věnovali Mgr. Kateřina KruliŠová a

Bc. Daniel Kruliš,
Zastupitelstvo obce diskutovalo o investičnichzámérech a podpoře místních sPolkŮ.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

8. Rozpočtové orlatření č. 712022

Návrh usnesení:
č,712022 - příjem 1.603.053,- Kč, výdej

Výstedek hlasování: Pro - 9 Proti _

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

176.330,- Kč, financování -1.426.723,- Kč
0 Zďrželi se - 0

9. Informace starosty
Těžba v lese Borová - Zhoř
ffileotěŽběnapadenýchstromůvobecnímlesevlokalitěBorová-ZhoŤ,
Těžba se prováděla na Žawuac výzvy společnosti Lesy České republiky, s.P. & téŽbu Provedla

společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s,r,o,

celostátní konference sMs - českÝ krumlov
Starostainfo,-ouu@tinaCelostátníkonferenciSdruŽenímístníchsamospráv
Ó;k;;"pi biit ý, t t"ra ," *kut.čnila ve drrech 9.- l 0. listopadu 2022 v Českém Krumlově.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

10. Různé
a)

Jun*i.. 195, o prohlášení vlastnictví stavby - kolny,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Souhlasné prohlášení o

stavba bez č.p. (kolna), která částeěně stojí na pozemcích obce KN
Červené Janovice.
Výsledek hlasování: Pro - 9
Usnesení č. 10 a) bylo schváleno.

vlastnictví nemovité věci -
é. 284114 a é. 284lI5 v k.ú.

0Proti-0 Zdrželise-



Usnesení č. 10 b) bylo schváleno.

c) Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) - ČEZ Distribice. a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo,obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zíízení věcného břemene (služebnosti) č. ry_
12-6029089/VB01 Cervené Janovice, Vilémovice, č. parc. 2513, pro pozemek KN č. 46913 v k.ú.
Vilémovice u Červených Janovic.
Výsledek hlasování: Pro - 9 Proti -'0 Zdrželise - 0
Usnesení č. 10 c) bylo schváleno.

d) SvazekobcíEkoso
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Bc. Miroslava Ptáčka jako zástupce obce Červené Janovice a
delegáta pro valnou hromadu svazku obcí Ekoso.
Výsledek hlasování: Pro - 8 Proti - 0 Zdňeli se - 1

Usnesení č. 10 d) bylo schváleno.

11. Diskuze
Společenské a kulturní akce v obci:
27.1,1,.2022- Rozsvícení vánočního stromu a adventní setkaní - Červené Janovice
0Lt2.2022- Čertovská bojovka - sokolovna Červené Janovice
19.12.2022 - Vánoční koncert dětí MŠ a Zš - kostel sv. Martina Červené Janovice
0L.0I.2023 - Novoroční pochod - Červené Janovice

ZasedániZastupitelstva obce Červené Janovice bylo ukončeno ve 2I:20 hodin.
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 21.12.2022 na obecním úřadě.r\

b) Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) - ČEZ Distribice. a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce grojednalo a schvaluje Smlouvu
12-6028858/VB01 Cervené Janovice, Vilémovice,
Vilémovice u Červených Janovic.
Výsledek hlasování: Pro - 9 Proti - 0

o zíízení věcného břemene (služebnosti) č. IV-
č. parc. 19, pro pozemek KN č. 46913 v k.ú.

Zdňelise - 0

starosta obce Červené Janovice
Bc. Miroslav Ptáček

Zapsal:

b-"r*/
lltístostarosta obce Červené Janovice

Mgr. Kateřirra Krulišová

Ověřili:

Bc. Daniel Kruliš

václav oberreiter

Bc. Jarra Vyčítalová


