
usnesení z veřeiného zasedání zastupitelstva

Datum konání: 10.10.2016

Usnesení č. 69/2016:

Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Tomáše Jiříka a lng. Jaroslava Rožně,

Usnesení č. 7012015:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plněníusnesenípřijatých zastupitelstvem města.

Usnesení č. 7112016:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozhodnutí starosty vydaná v období od 29.08,2016 do

10.10.2016.

Usnesení č. 7212016:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomíz§rávu o vydaných rozpočtových opatřeních k 31.08.2OL6,

Usnesení č. 7312015:

Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o prodeji části pozemkové parcely č. KN 2407/1,48 o

výměře cca 3 500 m2, pozemkové parcely č, KN st. 708 a č. KN st, 706 včetně budov na nich

stojících, to vše v k,ú, Janovice nad Úhlavou Rozvojová zóna), zapsáno na LV č. 1 v katastru

nemovitostí Katastrálního úřadu pro P|zeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Kupujícím je

ACT|MMO, s.r.o.

Usnesení č. 7412016:

Zastupitelstvo města rozhodlo pro účely stavebních zásahů do povrchů místních komunikací a
chodníků takto:

Po dobu deseti let od dokončení opravy, rekonstrukce nebo nového vybudování je zakázáno
provádět jakékoli stavební zásahy do povrchu místní komunikace nebo chodníku. O případné

výjimce je oprávněno rozhodnout pouze zastupitelstvo města.
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Usnesení č. 7512016:

Zastupitelstvo města souhlasilo s výstavbou rodinných domů na pozemkových parcelách Č. KN

269I/L, 2696/1,, 269L/2 a 2696/2 v k,ú. Janovice nad Úhlavou. Zároveň souhlasilo se zřízením

věcného břemene služebnosti- uloženísítí potřebných pro plánované rodinné

domy v pozemkových parcelách č. KN 2888 a 2796/3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, Oprávněnými
jsou lng. Josef Gróssl, Josef Holub a Hana Holubová.

Usnesení č. 7612016:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomínávrh kapitálových výdajů do rozpočtu na rok 2077.

Usnesení č. 7712016:

Zastupitelstvo Města Janovice nad Úhlavou odsouhlasilo v právnívěci žalobce Města Janovice nad

Úhlavou proti žalované spol. MADNAT s.r.o. o vyklizenía určenínavrženou změnu l. výroku

Usnesení č. 7812016

Zastupitelstvo města vzalo na vědomíinformace o novele zákona č.20O/1990 Sb., o přestupcích,

ve zněnípozdějších předpisů a pověřilo starostu města přípravou obecně závazné vyhlášky o

nočním klidu.

Usnesení č. 7912016

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí nabídku společnosti Rumpold s.r,o. a konstatovalo, Že je pro

město nevýhodná

Usnesení č. 80/2016

Zastupitelstvo města projednalo návrh Biskupství plzeňského na úpravy Smlouvy o patronství a
pověřilo starostu města sdělením rozhodnutí Biskupství plzeňskému. Rozhodnutí je uvedeno

v zá pise.zastupitelstva města.

Usnesení č. 81/2016

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. L2l20L6, kterou

uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a TRlOMAX s.r.o.. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv
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v Rozvojovézóné evidována pod evid. č. 160. Předmětem podnájmu je část asfaltové plochy v'části

D areálu,

Usnesení č. 8212016

Vlastník pozemkové parcely č, KN st. 75L v k.ú. Janovice nad Úhlavou, jejíž součástí je stavba

technického vybavení, dává tímto svůj souhlas, aby ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí)

byla zapsána výhrada, že technologické vybavení kotelny není ve vlastnictví Města Janovice nad

úhlavou.

Vlastník pozemkové parcely č. KN st. 660 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, jejíž součástí je stavba

Janovice nad Úhlavou č.p, 510, dává tímto svůj souhlas, aby ve veřejném seznamu (katastru

nemovitostí) byla zapsána výhrada, že technologické vybavení kotelny není ve vlastnictví Města

Janovice nad Úhlavou.
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Mgr. Michal Linhart, starosta
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