
Usnesení z veřeiného zase4ánj zastupitelstva města

Datum lronání: 16.12.2013

Usnesení č. 86/2013:

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

Uslesení č. 87i2013:

ZastuPitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Alenu Jandovou a Milana Taichmana.

Usnesení č. 88/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zptávu o kontrole usnesení, kterou předložil Ing, Vincent Tringela, předseda kontrolního
l}boru.

Usngsení č. 89/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu vydaných roáodnutích Starosty č. l 8 - 22l20l3.

Usnesení č. 90i2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávuvydaných rozpočtových opatřeních k 30.11.20l3.

Usnesení č. 9ll20l3:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout Žádost o prodej pozemkové parcely č.8012 vk.ú. Rohozno, zapsané na LV l000l
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. žádost podali manzelé Eva a
Václav TouŠovi, Rohozno čp.24. Záměr prodeje byl zveřejněn na uřední desce od 28.11.20|3 do 13.12.2013.

Usnesení č. 92l20l3:

ZastuPitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku číslo 01/2013 o místním poplatku za proyoz systému
shromaŽďovánÍ, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 93/2013:

ZastuPitelstvo města rozhodlo vydat Obecně záyamou vyhlášku čislo 0212013 o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 9412013:

zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2014 takto:

- vodné: 26,84Kč bez DPH, 30,87 Kč včetně DPH l5%,

_ stočné:2,7,22Kč bez DPH,31,30 Kč včetně DPH l5%.

Usnesení č. 95/2013:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpoČet měSta na rok2014 s celkoqými příjmy ve qýši 29 380 8l0,_ Kč celkornými výdaji ve
\'ýŠi 40 769 392,- Kč. Financování rozdílu mezi příjmy a v,ýdaji bude pokryto z finančních rezerv města.



Us4gsení č. 96/2013:

Zastupitelstvo města roáodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp.28014 společně se spoluvlastnickým podílem

na společných částech domu čp. 279 a280 na parcelách č. st.284ll a28412 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to vpoměru
spoluvlastnického podílu co do 1517116745 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách.

PředkupníprávojakověcnéprávokpředmětnébytovéjednotceapřináIežejícímpodílůmbylozřizetopodobu lOtiletvkupní
smlouvě, kterou uzavřeli dne 13.02.2006 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Jana Frydrychová a Petr
Frydrych, bytem Sídliště 280, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím čj.
Y -5 1 0 12006 -404, právni účinky vkladu vznikly dnem 0 1 . 03.2006.

Usnesení č. 97/2013:

Zastupitelstvo města souhlasí se zŤízením věcného břemene na pozemkové parcele č. KN 2692112 v k.ú. Janovice nad

Úhlavou, za účelem uložení inženýrských sítí pro výstavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. KN 2694ll v k.ú.

Janovice nad Úhlavou. Stavebníkem zamýšleného rodinného domu jsou manželé Zdeřka Ptáková, trvale bytem Pod Lány 305,

34021 Janovice nad Úhlavou a Jiří Pták, trvale bytem nám. Miru 62,339 01 Klatovy.

Usnesení č. 98/2013:

Zastupitelstvo města souhlasí se zíizenim věcného břemene na pozemkové parcele č. KN 269314l v k,ú. Janovice nad

Úhlavou a věcného břemene na pozemkolých parcelách č. KN 2888, 269214, 2692113 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Věcná
břemena spočívají v právu zŤídit a provozovat plynárenské zaŤízeni včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjížďět

v souvislosti se zíízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustaly a plynovodních přípojek.

Povinným je Město Janovice nad Úhlavou, oprávněným RWE GasNet, s.r.o,

Usnesení č. 99/2013:

Zastupitelstvo města souhlasí se ziízenim věcného břemene na pozemkových parcelách č. KN 2725/33,2'725ll, 1881,2707 18,

270719 a25511, to vše vk.ú. Janovice nad Úhlavou. Věcné břemeno spočívá vprávu umístit do země elektrické vedení

v rámci stavby IE-12-0005162/VB2,,Janovice nad Úhlavou, Klatovská u1.- kNN". Povinným je Město Janovice nad Úhlavou,
oprávněným ČPZ Oistribuce, a.s.

Usnesení č. 100/2013:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 1012013, kterou uzavřou Develop-start, spol. s r.o.

a Ledová říše s.r.o., KLesu 3l0,370 0l Homole. Smlouva je vevidenci podnájemních smluv vRozvojové zóně evidována
pod evid. č.121. Předmětem podnájmu parkovací plocha.

Usnesení č. 103/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Policie ČR za období 1 .9. - 25.11 ,2013 .

Usnesení č. 101/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí qýsledek hospodaření s majetkem Účelového sdružení obcí pro skupinoý vodovod
Nýrsko - Klatoly za období leden - záři2013 a kalkulaci ceny vody vyrobené v úpravně vody Milence na rok 2014.

Návrh usnesení č. 102/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávuo činnosti Mateřské školy Janovice nad Úhlavou za školní rok201212013.



Usnesení č. 104/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočet Úhlava d.s.o. na rok20l4

Usnesení č. l05/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že společnost Klatovské štěrkopísky, s.r.o. předložila Městu Janovice nad Úhlavou náwh
dohody, a konstatuje, že vzhledem k nesouhlasnému postoji k záměru těžby štěrkopísků nebude žádné návrhy projednávat.

Usnesení č. l06/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o podané žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely KN l229l2 v k,ú.
Petrovice nad Úhlavou. Žádostby|a podána t Úradu pro zastupování státu ve věcech majetkov,ých.

Usnesení č. 107/2013:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zahájeníjednání se spol. ACTIMMO, s.r.o. o prodeji části pozemkové
parcely č, KN 24071148, pozemkové parcely č. KN st, 705 a stavby na ní stojící,

Usnesení č. 108/2013:

Zastupitelstvo bere na vědomí podanou průběžnou zprávu o probíhajícím soudním jedn áni mezi Městem Janovice nad Úhlavou
a společností MADNAT s.r.o. ve věci odstoupení od kupní smlouvy na objekt tělocvičny v Rozvojové zóně a souhlasí
s navrhovaným postupem.

/tt,Wtt*
MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta Mgr. Michal Linhart, starosta
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