Usnqsenk ve gi[éhg zps_edání zrytupitelstva
Datum kon ání 27 .04.2015
Usnesení č. 15/2015:
Zastupitelstvo města uťčiloově ovateli zápisu Mgr. lngrid Kasíkovou a Tomáše Ji íka.
Usnesení č. 16/2015:

Zastupitelstvo města vzalo
zastupitelstvem města.

na vědomí zprávu

o

kontrole plnění usnesení p

ijat, ch

Usnesen! č,1/2015:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozhodnutí starosty vydaná v období od 24.Q2,2015 do
27.04.2ot5.

Usne ení č. 18/2015:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtová opat enívydaná k 31.03.2015.
Usnesení č. 19/2015:
Zastupitelstvo města ve věci žaloby sp, zn, 9 C247l2013 (žalovan,í MADNAT s,r,o.) trvá na
usneseníč.05/2015 ze dne 23,02.2QL5,
Usnesení č. 2012015:

i

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej části pozemkové parcely č. KN

k.rj, Janovice nad Úhlavou, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí u
Katastrálního rj adu pro Plzeňsk kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Žádost podali manželé

t882/Z

v

lrena .a Stanislav Jarabicovi, Hradčanská 433, 34O 2]" Janovice nad Úhlavou, 7ámér prodeje
byl zve ejněn na ri ednídesce města od t7.Q2.2Q15 do 06.03.2015.

Usnesení č. 2112015:
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytov ch prostor č.07121,5, kterou
uzav ou Develop-start, spol. s r.o. a EPLcond a.s., Purkyňova 2873lL9a, 3OL 00 plzeň.
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Tomáš Jirík

Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č, 1,44,
Předmětem podnájmu je objekt Č.D5 na pozemkových parcelách č. KN st. 795 a č.KN st. 606.
Usnesení č. 2212015:
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č, 08/2015, kterou
uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a Miloš Korbel, Pod Lesem 824,340 22 Nýrsko. Smlouva je
v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 145. předmětem
Podnájmu je objekt Č. D 21 (mimo podstrojovny s přístřeškem) na pozemkové parcele č. KN
st,6].8.

Usnesení č. 2312015:
Zastupitelstvo města schválilo 5mlouvu o podnájmu nebytových prostor č. og/2o1,1 kterou
uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a TATAMl s.r.o., Rozvojová zóna546,g4ozlJanovice nad
Úhlavou. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č.

146. Předmětem podnájmu je objekt Č. 10 na pozemkové parcele č. KN st. 643, objekt č. 11
na Pozemkové parcele Č. KN st. 644, objekt č. 20 na pozemkové parcele č. KN st. 656 a část

objektu č. 61 na pozemkové parcele č. KN st. 645.

Usnesení č. 2412015:
ZastuPitelstvo města rozhodlo o poskytnutí daru ve výši 80.800,- Kč ve prospěch spolku
Ekoregion Úhlava, o.s. ÚČelem daru je zajištěníčinnosti spolku, kterou nelze hradit

ProstředkŮ operaČníchprogramů období 2aO7 - 2013, ani z prostředků operačních
ProgramŮ období 20L4-2a20, ani z prostředků poskytovaných spo,lku z rozpočtu plzeňského

z

kraje,

Usnesení č. 25/2015:
ZastuPitelstvo města bere na vědomí ,,Bezpečnostníinspekci a posouzení průběhu přípravy
stavby Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou''.
Usnesení č. 2612015:
ZastuPitelstvo města bere na vědomí,,Prověřenídopravní části dokumentace ElA _ dobývací
prostor Bystřice nad Úhlavou"
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Tomáš Jiřík .......................,.............

Mgr. lngrid Kasíková .... .........,
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Usnese,ní č. 2712015:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 37/2oO3 sb, ve znění
PozdějŠÍchpředpisŮ výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města s platností od
L.4,201,5,

Usnesení č.28|20t5:

zastupitelstvo města souhlasilo se zřízením věcného břemene služebnosti za účelem
umístěníaprovozování zařízenídistribučnísoustavy na pozemkové parcele č. KN 949/1 v k.ú,
SPŮle, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,

Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. oprávněným ;e črz
Distribuce, a,s.

Usnesení č.29l2ol5:
zastupitelstvo města si v souladu s ustanovením § 84 odst, 4 zákona o obcích (obecnízřízení)
v platném znění a v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. LLL/zoo6 o pomoci

v hmotné nouzi v platném znění vyhrazuje pravomoc rozhodovat o vydání souhlasu města
v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který užívá bydlení
v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálních územíchJanovice nad Úhlavou, Dolní

Lhota u Klatov, Hvízdalka, Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou, Petrovice nad úhlavou,
Rohozno, Spůle, Vacovy a Veselínad Úhlavou.

MVDr.
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M8r. Michal Linhart, starosta

ístost rosta
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Tomáš Jil.ík

Mgr. lngrid Kasíková

