
Datum vydání: září 2017Datum vydání: září 2017  

ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

   V průběhu léta bylo nutné přijmout důležitá rozhodnutí, proto bylo 31. července svoláno mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva. Dal-

ší, které se již konalo podle schváleného plánu, se uskutečnilo 28. srpna. Úplné znění všech přijatých usnesení najdete jako vždy na 

www.janovice.cz. 

      Mimořádné zasedání zastupitelstva bylo svoláno k projednání dvou neodkladných záležitostí: 

1) Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na vybudování nového víceúčelového sportoviště u Masarykovy ZŠ:  

Zastupitelstvo v tomto případě řádně posoudilo všechny argumenty pro i proti a většina se shodla na tom, že by město mělo raději investo-

vat do oprav vnitřků školní budovy, především do systému rozvodů tepla a teplé vody, které jsou v havarijním stavu. Bylo konstatováno, že 

školní sportoviště jsou dostačující a při správné údržbě i vyhovující. Zastupitelstvo tedy rozhodlo, že žádost o dotaci podávána nebude. 

2) Vydání stanoviska města k výzvě spol. MADNAT s.r.o. k vydání bezdůvodného obohacení: 

Dne 25.7.2017 se na právního zástupce města obrátil právní zástupce spol. MADNAT s.r.o.s výzvou o vydání  tzv. bezdůvodného obohacení, případně o jednání v této věci. 

Touto výzvou se spol. MADNAT s.r.o. domáhá po Městu Janovice nad Úhlavou o vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo údajným zhodnocením budovy tělocvičny 

v Rozvojové zóně, a to v letech 2009 - 2016, tedy od doby, kdy společnost tělocvičnu od města odkoupila do doby, kdy rozhodnutím soudu získalo město tělocvičnu zpět 

do svého vlastnictví. Spol. MADNAT s.r.o. požaduje po městu částku ve výši 3 480 000,- Kč. Zastupitelstvo samozřejmě tuto výzvu odmítlo a naopak bude požadovat po 

spol. MADNAT s.r.o. vydání bezdůvodného obohacení  za období, kdy společnost tělocvičnu užívala. Vzhledem k tomu, že Město Janovice nad Úhlavou odstoupilo od kup-

ní smlouvy uzavřené mezi MADNAT s.r.o. a městem v roce 2009, stala se tato smlouva podle práva od počátku neplatnou a spol. MADNAT s.r.o. se vlastně nikdy nestala 

vlastníkem. Proto lze za celou dobu užívání zpětně vymáhat nájemné za užívání tělocvičny. 

Po projednání celé záležitosti přijalo zastupitelstvo usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výzvu k vydání bezdůvodného obohacení, kterou městu doručila spol. MADNAT s.r.o. V této záležitosti, která se týká objektu tělocvič-

ny v Rozvojové zóně zastupitelstvo města: 

a) zamítlo výzvu spol. MADNAT s.r.o. k zaplacení částky 3 480 000 Kč, 

b) pověřuje starostu města a právního zástupce města, aby jménem města požadovali po spol. MADNAT s.r.o. vydání bezdůvodného obohacení odpovídající obvyklé výši 

nájemného za roky 2009 – 2016, 

c) pověřuje starostu města a právního zástupce, aby jménem města vedli v případě nutnosti další jednání se spol. MADNAT s.r.o. v této záležitosti. 
 

Na veřejném zasedání  28.8.2017 učinilo zastupitelstvo města pouze dvě rozhodnutí: 

   ►   schválilo směnu pozemků mezi městem a Michaelou Fišerovou a Romanou Káchovou, 

   ►   schválilo závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2016. 

Zbytek veřejného zasedání se zastupitelstvo zabývalo především předběžným projednáváním rozpočtu na rok 2018. 

Z obsahu zpravodaje: 

Zprávy z jednání zastupitelstva 

Provoz knihovny od 1.9. 

Blahopřejeme 

Spartakiádní ulice 

Září v Janovicích nad Úhlavou 

Termín dalšího veřejného zasedání: 
pondělí 30.10.2017 

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY OD 1.9.2017 

Od 1. září je Městská knihovna Janovice nad Úhlavou 

opět v plném provozu.  

Novou vedoucí městské knihovny byla jmenována paní 

Olga Kováříková.  

Ta bude kromě běžných knihovnických povinností také 

organizačně zajišťovat veškeré kulturní a společenské 

akce, které pořádá Město Janovice nad Úhlavou. 

 

Výpůjční doba od 1.9.2017: 

Pondělí    13.00 - 18.00 

Středa   9.00 - 12.00 13.00 - 18.00 

Čtvrtek  9.00 - 12.00 13.00 - 18.00 

Kontakty: 

Telefon:  376 392 559 

E-mail:   knihovna@janovice.cz 

Webové stránky: www.knihovna.janovice.cz 

BLAHOPŘEJEME! 

Přejeme hodně zdraví a štěstí „čerstvě narozeným občánkům“ našeho města: 

Rozálie ZIPPEREROVÁ      narodila se v červnu 

Jakub VLASÁK       narodil se v červnu 

Vojtěch ČECH       narodil se v červnu 

Jan SEDLÁČEK       narodil se v červnu 

Sofie BORSÁNYI      narodila se v červnu 

Lukáš KOZÁK       narodil se v červenci       

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům, 

kteří v měsíci červenci a srpnu oslavili významné životní výročí. 

Josef IRLVEK, Dolní Lhota    94 let 

Josef STACH, Spůle     91 let 

Josef KROUPAR, Janovice nad Úhlavou   80 let 

Emil ZBYTOVSKÝ, Janovice nad Úhlavou  75 let 

Libuše NOVÁKOVÁ, Janovice nad Úhlavou  70 let 

Miloslava ALTMANOVÁ, Janovice nad Úhlavou  70 let 

Anna BASTLOVÁ, Spůle     70 let 

REKONSTRUKCE SPARTAKIÁDNÍ ULICE 

V posledním týdnu v srpnu bude konečně zahájena největší stavební akce letošního roku - rekonstrukce Spartakiád-

ní ulice v Janovicích nad Úhlavou (od sokolovny ke škole). Mnohé z vás jistě napadne, proč se začíná až nyní, proč se 

nestavělo o prázdninách. Minimálně měsíční zpoždění způsobily průtahy při vyřizování stavebního povolení, které 

se nakonec stihlo podpisem veřejnoprávní smlouvy - tu museli podepsat všichni účastníci řízení, za což jim děkuje-

me. Hlavně se ale muselo čekat, až si ČEZ stanoví termín provedení pokládky vzdušného vedení elektřiny do země. 

Tento termín byl stanoven až na 9.9. A teď již k hlavním informacím, které se týkají stavby: 

►  stavba bude zahájena frézováním povrchu ve středu 30.8., 

►   objekt Masarykovy ZŠ bude pro žáky, rodiče i ostatní veřejnost přístupný pouze zadním vchodem - všechny děti 

budou informovány ve škole (toto omezení bude platit od úterý 5.9.) 

►   pokud bude rekonstruovaná ulice neprůjezdná, bude místním obyvatelům umožněno parkování v areálu u soko-

lovny, 

►   termín dokončení stavby je 31.10.2017, 

►   rekonstrukci Spartakiádní ulice bude provádět stavební firma Lesní stavby s.r.o. 



DĚTSKÝ DEN  DĚTSKÝ DEN   
POUŤ POUŤ  

 

 

 

VÍDEŇ - ZÁJEZD PRO SENIORY 

„Říká se, že Vídeň je jako stará duše. Jenže taková, která s lehkostí města valčíků inspiruje starou i novou avantgardu.  

Výsledkem je směs nádherné architektury a příjemného šarmu. “ 

úterý 12. září  
Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou 

Program: po okružní trase si prohlédneme historické centrum Vídně - např. Parlament, sta-

rou radnici, Hofburg, Kapucínskou hrobku, Dóm sv. Štěpána, Vídeňskou operu atd. Pak pře-

jedeme k Belvederu a po prohlídce dále k Schönbrunnu. Projdeme si zámecký park i Gloriet 

a v podvečer se odtud vydáme k domovu. 

Odjezd:    ve 4:30 hodin z autobusové zastávky v Janovicích nad Úhlavou. 

Příjezd:     cca ve 23:00 hodin. 

Peníze:     pouze kapesné podle vlastního uvážení; nejsou plánovány žádné společné vstupy. 

 

 

Seniorům z Janovic nad Úhlavou a všech spádových obcí hradí Město Janovice nad Úhlavou dopravu. 

Ostatní zájemci (občané z jiných obcí, NEsenioři apod.) se mohou zúčastnit pouze v případě, že  

nebude naplněna kapacita autobusu.V takovém případě uhradí 200,- Kč na osobu. 
 

Nezapomeňte si na 12.9.2017 zajistit CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ! 
 

Přihlášky:  

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou - paní Olga Kováříková 

tel. 376 392 559, mail: knihovna@janovice.cz 

 

                                                                                

 

 

  PŘIHLAŠTE SE CO NEJDŘÍVE, 
NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 8. ZÁŘÍ!!!                          

POHÁDKOVÝ LES  

NA KLENOVÉ 

neděle 17. září  

 

 

Pohádková brána se pro děti otevře  

mezi 13. a 16. hodinou  

u hradu Klenová. 

Pro všechny malé cestovatele jsou připraveny sladké odměny. 

Na cestu do pohádek z dalekých zemí vás zvou pořadatelé, kterými 
jsou janovičtí skauti a Město Janovice nad Úhlavou. 

VÝTVARNÍČEK S ANIČKOU 

středa 20. září od 15.00  hodin 

v městské knihovně 

Malování a vyrábění pro děti od 5 do 8 

let pod vedením paní Anny Svobodové. 

Poplatek za materiál = 30,- Kč za osobu a 

lekci. 

Kurz bude probíhat pravidelně 1 x za 14 

dní. 

 

BABÍ LÉTO NA JANOVICKU 

Výzva pro všechny nadšené a šikovné  

fotografy a fotografky:  

Vyfoťte zajímavou krajinu, domy, lidi nebo histo-

rické památky v Janovicích a přilehlých obcích a 

pošlete fotografie do konce září na e-mail 

knihovna@janovice.cz. 

Plánujeme výstavu zaslaných fotografií a ocenění 

třech nejlepších. Prosíme o kvalitní rozlišení, aby-

chom mohli použít zdařilé fotografie také do tis-

ku.  


