
Usnesení z veřeiného zasedání zastupitelstva města

Datum konání: 21.10.2013

Usnesení č. 7212013:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Alenu Jandovou a Františka Kellnhofera.

Usnesení č. 7312013:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Bc Libora Čecha a Ing. Jaroslava Rožně.

Usnesení č. 7412013:

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

Usnesení č.7512013:

Zastupitelstvo města bere na vědomi

Usnesení č. 76120l3:

Zastupitelstvo města bere na vědomi

zprávu vydaných rozhodnutích starosty č.16 - l]l20l3.

zprávu vydaných rozpočtových opatřeních k 30.09.20l3.

Usnesení č. 77120l3:

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. KN
zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
jsou:

4l8l3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 105l m2,
Plzeňský kraj, Katastrální pracov i ště Klatolry. Kupuj íc ími

. Ing.Jan Straka, bytem Lužická l170135,32600 Plzeň, a Eliška Straková, bytem Pod Lány 305, 3402l Janovice nad
úhlavou.

r Antonín Havlík a Mgr. Marta Havlíková, bytem Pod Lány 305,340 2l Janovice nad Úhlavou,

o Jitka Boháčová, bytem Pod Lány 305, 340 2l Janovice nad Úhlavou,

o Ondřej Dorociak, bytem Pod Lány 305, 340 21 Janovice nad Úhlavou,

o Zdeňka Ptáková, bytern Pod Lány 305, 340 2 l Janovice nad Úhlavou,

o Václav ŠiSka a Jaroslava ŠiSkova, bytern Pod Lány 3 05, 340 2 l Janovice nad Úh lavou.

Kupní cenaje stanovena znaleckým posudkem, Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 01.10.20l3 do l8,10,2013.

Usnesení č. 78/2013: §

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č. KN st. 455 vk.ú, Janovice nad Úhlavou o výměře 22 m2,
zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Kupujícími



-isou Antonín Havlík a Mgr. Marta Havlíková, bytem Pod Lány 305,340 2l Janovice nad úhlavou. Kupní cena je.stanovena
znaleckým posudkem. Záměr prodeje bylzveřejněn na úřední desce od 01.10.2013 do 18,10.20l3.

Usnesení č. 7912013:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat Část pozemkové parcely č. KN 432ll v k.ú. Vacovy o výměře 7 m2, zapsané na LVl000l v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Kupujícím je petr
Walter, Vacovy 19,342l Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 03.09.2013 do 20.09.2013.

Usneseni č.80/20l3:

ZastuPitelstvo města schvaluje upravený návrh zadáni územního plánu Janovice nad úhlavou.

Usnesení č. 81/2013:

ZastuPitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 08/20l3, kterou uzavřou Develop-start, spol. s r.o.
a UVEX ČR s,r,o., Chodská 8'/5,340 22 Nýrsko. Smlouva je vevidenci podnájemních smIuv vRozvojové zóně evidována
pod evid. č. l25, Předmětem podnájmu je objekt ev.č. D 22 na st.p.č. 6|2.

Usnesen í č. 82/20 l 3:

ZastuPitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 08/20 l3, kterou uzavřou Develop-start, spol. s r.o.
a NELL s.r.o, Škotní 403,339 0l Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid.
č. 126, Předmětem podnájmu je objekt ev.č, 46 na sí.p.č. 676.

Usnesení č. 83/20l3:

ZastuPitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad úhlavou okres
Klatovy za školní rok201212013.

Usnesení č.8.1/20l3:

Zastupitelstvo města rozhodlo, ŽevyuŽile nabídku paní Heleny Kaňákové, trvale bytem Husova 781,386 01 Strakonice, na
odkoupení bytové jednotky Čp. 283l1 a s tím spojeného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp, 282 a 283
ana stavebních parcelách č,282ll ač,28212 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 85/2013:

Zastupitelstvo města nesouhlasí s Posudkem o
následné povolení těžby štěrkopísku" na životní
s předloženým záměrem.

vlivech záměru ,,stanovení dobývacího prostofu Bystřice nad Úhlavou a
prostředí. Tím Město Janovice nad Úhlavou uplatňuje opakovaně nesouhlas

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města zasláním nesouhlasného vyjádření Ministerstvu životního prostředí a dále jej
pověřuje nás v této věci. rtlsrj
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