Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města
Datum konání: 25.02.2013
Usnesení č. 01/2013:
Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Bc. Libora Čecha a Františka Kellnhofera.
Usnesení č. 02/2013:
Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Milana Taichmana a Ing. Vincenta Tringelu.
Usnesení č. 03/2013:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení, kterou předložil Ing. Vincenta Tringela,
předseda kontrolního výboru.
Usnesení č. 04/2013:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty č. 25 a 26/2012.
Usnesení č. 05/2013:
Zastupitelstvo města rozhodlo, prodat bytovou jednotku čp. 292/4 společně se spoluvlastnickým podílem na
společných částech domu čp. 291 a 292 na parcelách č. KN st. 323/1, st. 323/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to
v poměru spoluvlastnického podílu co do 84/659 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených
stavebních parcelách. Kupujícím je Vojtěch Baxa, trvale bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou čp. 315. Kupní cena
je stanovena ve výši 599.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 01.03.2012 do 11.02.2013.
Přijetím tohoto usnesení se v plném rozsahu ruší usnesení č. 56/2012 ze dne 03.09.2012.
Usnesení č. 06/2013:
Zastupitelstvo města vyhlásilo záměr prodeje bytové jednotky čp. 288/3 společně se spoluvlastnickým podílem
na společných částech domu čp. 288 na parcele č. KN st. 321 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru
spoluvlastnického podílu co do 1/4 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách.
Prodej bude zajištěn prostřednictvím realitní kanceláře.
Usnesení č. 07/2013:
Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. KN 1882/2 v k.ú.
Janovice nad Úhlavou. Žádost podali manželé Irena a Stanislav Jarabicovi, Hradčanská 433, 340 21 Janovice nad
Úhlavou.
Usnesení č. 08/2013:
Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení budovy na pozemkové parcele č. KN st. 705 v k.ú.
Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna). Žádost podala společnost ACTI PACK CZ, a.s. se sídlem Rozvojová zóna
560, 340 21 Janovice nad Úhlavou.
Usnesení č. 09/2013:
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 357/4 společně se
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 357 a 358 na parcele č. KN st. 468 a č. KN st. 469 v
k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 2258/40589 ve vztahu k celku a ve
stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové
jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou uzavřeli dne
22.06.2004 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Ing. Ladislav Horák, bytem Sídliště 342, 267 53
Žebrák a Monika Horáková (nyní Nováková), bytem Střemošice 17, 538 65 Řepníky (kupující). Vklad práva této
smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V-1628/2004-404, právní účinky vkladu vznikly dnem 29.06.2004. I

Usnesení č. 10/2013:
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě č. 01/2012, která byla uzavřena na základě
usnesení č. 11/2012 ze dne 27.02.2012 mezi Develop-start spol. s r.o. a Parotrans s.r.o.
Usnesení č. 11/2013:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě za rok 2012 ve služebním
obvodu PČR – oddělení Nýrsko.
Usnesení č. 12/2013:
Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu
„Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou":
a) spolufinacování ve výši podílu stanoveného smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace z celkových
způsobilých nákladů a spolufinacování všech nezpůsobilých nákladů projektu;
b) předfinacování ve výši 100% celkových nákladů projektu.
Finanční krytí bude provedeno z rozpočtu města.
Usnesení č. 13/2013:
Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou schvaluje Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou"
reg. č. CZ.1.14/2.3.00/06.02029.
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