
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města 

Datum konání: 29.04.2013 

Usnesení č. 14/2013: 

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Ingrid Kasíkovou a MVDr. Ladislava Vyskočila. 

Usnesení č. 15/2013: 

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Františka Kellnhofera a Ing. Jaroslava Rožně. 

Usnesení č. 16/2013: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení, kterou předložil Ing. Vincent Tringela, 
předseda kontrolního výboru. 

Usnesení č. 17/2013: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vydaných Rozhodnutích starosty č. 01/2013 – 05/2013. 

Usnesení č. 18/2013: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření vydaná k 31.03.2013. 

Usnesení č. 19/2013: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení pozemkových parcel č. KN 206/1, 617, 97/1, 110, 
640/2, 73/2, 73/4, to vše v k.ú. Rohozno, kterou podal Daniel Kaša, Rohozenská 353, 340 21 Janovice nad 
Úhlavou.  Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 27.02.2013 do 15.03.2013. 

Usnesení č. 20/2013: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení pozemkových parcel č. KN 206/1, 617, 97/1, 110, 
640/2, 73/2, 73/4, to vše v k.ú. Rohozno, kterou podal Jiří Křen, Bezděkov 34, 339 01 Klatovy.  Záměr prodeje 
byl zveřejněn na úřední desce od 27.02.2013 do 15.03.2013. 

Usnesení č. 21/2013: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. KN 73/4 v k.ú. 
Rohozno, kterou podali manželé Eva a Václav Toušovi, Procházkova 619, 339 01 Klatovy.  Záměr prodeje byl 
zveřejněn na úřední desce od 27.02.2013 do 15.03.2013. 

Usnesení č. 22/2013: 

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení pozemkových parcel č. 1367 a č. 1370, obě v k.ú. Petrovice nad 
Úhlavou, kterou podal Jaroslav Vráblík, Petrovice nad Úhlavou čp. 36, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Záměr 
prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 12.04.2013 do 29.04.2013. 

Usnesení č. 23/2013: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 261/4 společně se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 261  na parcele č. st. 275 v k.ú. Janovice nad 
Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 37/161 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na 
uvedené stavební parcele. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím 
podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou uzavřeli dne 24.05.2004 Město Janovice nad 
Úhlavou (prodávající) a Irena Nováková (nyní Cinterhofová), bytem Sídliště 261, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
(kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V-1355/2004-404, právní účinky vkladu 
vznikly dnem 02.06.2004. 

 



Usnesení č. 24/2013: 

Zastupitelstvo města vydává nesouhlasné stanovisko: 

a) k projektové dokumentaci, zakázka č. IV-12-0008563, s názvem „Janovice nad Úhlavou, Rozvojová 
zóna – VN“, kterou zhotovila spol. ProjektEL, s.r.o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy; 

b) ke zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 2556/10, 2404, 2407/148, 2407/144 a 
2407/143, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad 
Úhlavou. 

Usnesení č. 25/2013: 

Zastupitelstvo města ruší svým rozhodnutím usnesení č. 81/2012 ze dne 17.12.2012 a usnesení č. 09/2013 ze dne 
25.02.2013. 

Usnesení č. 26/2013: 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 01/2013, kterou uzavřou Develop-
start, spol. s r.o. a Lubomír Velebil, Průběžná 47, 252 26 Kosoř. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv 
v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 119. Předmětem podnájmu je parkovací plocha. 

Usnesení č. 27/2013: 

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 17 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 02/2004, který 
uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a OKULA Nýrsko a.s., Klostermannova 53, 340 21 Nýrsko. Smlouva je 
v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 120. Předmětem podnájmu je objekt 
ev.č. 12D na st.p.č. 801. 

Usnesení č. 28/2013: 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 03/2013, kterou uzavřou Develop-
start, spol. s r.o. a Pavel David, Pod Vodárnou 415, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci 
podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 121. Předmětem podnájmu je objekt ev.č. 10D na 
st.p.č. 610. 

Usnesení č. 29/2013: 

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 09/2006, který 
uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a Eva Fišerová, Mlýnská, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Předmětem 
podnájmu je rozšíření o platový přístřešek u objektu ev.č. 45 (čp. 573) na st.p.č. 677. 

Usnesení č. 30/2013: 

Zastupitelstvo města zvolilo tyto přísedící Okresního soudu v Klatovech: 

• Josef Grössl, Janovice nad Úhlavou 189 

• Hana Holubová, Ondřejovice 20 

• Alena Jandová, Janovice nad Úhlavou 345 

• Eva Suttá, Dolní Lhota 4 

 

MVDr.Ladislav Vyskočil, místostarosta, v.r.   Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r. 


