
usnesení z veřeiného zasedání zastupitelstva

Datum konání 15.12.2014

Usnesení č. 85/2014:

Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Alenu Nosálovou a lng. Jaroslava Rožně.

Usnesení č. 86/2014:

Zastupitelstvo města ve věci odstoupení Města Janovice nad Úhlavou od kupní smlouvy
pověřuje starostu města, aby v případě, že se společnost MADNAT s.r.o, (lČ 28O 37 707)

zaváže, že dokončí a zkolauduje stavební úpravy tělocvičny - budovy bez čp/če na

pozemkové parcele č. KN st. 67Ov k.ú. Janovice nad Úhlavou podle stavebního povoleníVSÚ
ze dne 4.3.2003 pod č.j. 81,07512003-460] a rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odbor
výstavby a územního plánování, ze dne 22.3.201,0, sp.zn, OvÚPlI34U1,0lJi a ze dne

23.4.2017, sp.zn, OVÚP12678lI2lJi nejpozději do 31.1,2.2OI5 stím, že když tuto svou

povinnost nesplní, zaváže se společnost MADNAT s,r.o. k úhradě smluvní pokuty ve výši

1-,251.3BB,- Kč, vzaljménem Města Janovice nad Úhlavou zpět

odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitostí spolu se smlouvou o zřízení
věcného břemene podle § 5BB a násl. Občanského zákoníku a § ]_51 a násl.

Občanského zákoníku (vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro

Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy č,j.V -l2009-404),
žalobu o vyklizení a určení proti společnosti MADNAT s.r.o., řízení vedeno u

Okresního soudu v Klatovech, č.j. 9 C 247/2013 (za podmínky, že se oba účastníci
řízení vzdají náhrady nákladů řízení).

Usnesení č. 8712014:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení, kterou předložila
předsedkyně kontrolního výboru Mgr. lngrid Kasíková.

Usnesení č. 88/2014:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomírozhodnutístarosty vydaná v obdobíod 30.09.2014 do

1,5.t2"20t4.

a)

b)
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Usnesení č. 89/2014:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtová opatření k 30.11.2014.

Usnesení č. 90/2014:

Zastupitelstvo města rozhodIo zamítnout žádost o prodej pozemkové parcely č. KN 146/12
v k.Ú. Vacovy/ zapsané na LV č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Žádost podali Aleš a Veronika Staňkovi,
Bezděkov 73, 339 01 Klatovy. Zámér prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od
1"2.I1",201,4 do 2B. 1,L2O14.

Usnesení č. 91/2014:

Zastupitelstvo města souhlasilo se zřízením věcného břemene služebnosti uložení
elektrického vedení na pozemkových parcelách č, KN 1227l1, a č. KN 1229/3 v k.ú. petrovice

nad Úhlavou, zapsáno na LV 1OO0]. v katastru nemovitostíu Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Oprávněným je Jiří
Toman, NádražníB04, 340 22 Nýrsko.

Usnesení č. 9212014:

Zastupitelstvo města souhlasilo se zřízením věcného břemene služebnosti uložení
kabelového vedení NN na pozemkových parcelách č. KN 25l1,,č. KN 58/B, č. KN 58/10, č. KN

6511,, Č. KN 2715lI a č. KN 2716 v k.ú. ]anovice nad Úhlavou, zapsáno na LV ]. v katastru
nemovitostí u Katastrálního Úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro
Město Janovice nad Úhlavou. Oprávněným je ČrZ Oistribuce/ a.s.

Usnesení č. 93/2014:

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č, 1,3l201,4, kterou
uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a SCD Engineering s.r.o., Sukova 1,260l5,3O1 OO plzeň -
JiŽní předměstí. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována

pod evid. Č,1,37. Předmětem podnájmu je objekt evid. objekt č.1,2 na pozemku č. KN st. 65O.
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Usnesení č. 9412014:

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 1,0/20L4, kterou

uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a OKULA Nýrsko a.s., Klostermannova 53,340 22 Nýrsko.

Smlouva je vevidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 13B.

Předmětem podnájmu jsou objekty evid. č. B na pozemku č. KN st.629, evid. č.9 na

pozemku č. KN st.628, evid. č. 13 na pozemku č. KN st.652, evid, č. 1-4 na pozemku č. KN st.

653, evid. č. ].5 na pozemku č. KN st, 654, evid. č, 36 na pozemku č. KN st. 70B, ESO

přístřešek evid. č. 87, evid. č.37 na pozemku č. KN st.706, evid, č,D1,2 na pozemku č. KN st.

B01, evid. č. D10 na pozemku č. KN st, 6]"O.

Usnesení č. 95/2014:

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 1,Bl201,4, kterou

uzavřou Develop-start, spol. s r,o. a Kolmer Paula, Obergscheidt7,934 68 Miltach. Smlouva
je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č, 139. Předmětem
podnájmu je zpevněná asfaltová plocha v části areálu D.

Usnesení č. 96/2014:

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 09/2OL4, kterou

uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a Ledová říše s.r.o., K Lesu 3]-0, Nové Homole, 370 01

Homole, Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid, č.

1"40" Předmětem podnájmu je zpevněná asfaltová plocha v části areálu D.

Usnesení č. 9712014:

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č.0912014, kterou

uzavřou Develop-start, spol, s r,o. a Mgr. Drahomíra Melková, Štěpánovice 75, 339 01

Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid, č.

140. Předmětem podnájmu je část objektuD22 na pozemku č. KN st. 529 a61,2.

Usnesení č. 98/2014:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomíVýročnízprávu Mateřské školy Janovice nad Úhlavou o

činnosti za školní rok201,312014 a hospodaření za rok 2013.
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Usnesení č. 99/2014:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Výroční zprávu Masarykovy základní školy Janovice
nad Úhlavou o činnosti za školní rok2Ot3l201,4.

Usnesení č. 100/2014:

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. al,12014 o místním poplatku za

provoz systému shromaŽdbvánÍ, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Usnesení č. 101/2014:

Zastupite|stvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/201,4 o místním poplatku ze

psů.

Usnesení č. 102/2014:

Zastupitelstvo města schválilo pro rok 201"5 ceny vodného a stočného v této výši:

a) vodné bez DPH 77,41, Kč, včetně 15%DPH 3]_,52 Kč,

b) stočné bez DPH 77,22 Kč, včetně 1"5% DPH 31,30 Kč.

Usnesení č. 103/2014:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomírozpočet Úhlava d.s.o. na rok 2015.

Usnesení č. 104/2014:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočet

vodovod na rok 201,5.

Usnesení č. 105/2014:

Účelového sdružení obcí pro skupinový

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši

ťřt ,P,1'1,75
í

/
MVDr. Ladislav Vyskočil, ffitostarosta Mgr. Michal Linhart, starosta
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