Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou
Datum konání veřejného zasedání: 19.12.2011
Usnesení č. 77/2011:
Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Jaroslava Rožně a Bc. Libora Čecha.
Usnesení č. 78/2011:
Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Františka Kellnhofera.
Usnesení č. 79/2011:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 14.11.2011, kterou
předložil Ing. Vincent Tringela, předseda kontrolního výboru.
Usnesení č. 80/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje vydaná Rozhodnutí starosty č. 24, 25, 26 a 27/2011.
Usnesení č. 81/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 19 – 20/2011, která byla vydána v listopadu 2011.
Usnesení č. 82/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. KN 941/7 o výměře 41 m2 v k.ú. Spůle, zapsáno
na LV 10001 v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad
Úhlavou. Kupujícím jsou manželé Jana a Jan Němcovi, Mánesova 854, 339 01 Klatovy. Kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 10.11.2011 do 26.11.2011.
Usnesení č. 83/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 280/6 na listu vlastnictví
1463 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 279 a č.p. 280 na st.p.č. 284/2 a
284/1 na listu vlastnictví 1368 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do
3783/83725 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 16.11.2004 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Jitka Robenková
a Robert Robenek, bytem Sídliště 280, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl
povolen rozhodnutím č.j.V-3211/2004-404, právní účinky vkladu vznikly dnem 21.12.2004
Usnesení č. 84/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2012 navržené společností VODOSPOL s.r.o.
Vodné = 25,18 Kč bez DPH, 28,70 Kč včetně 14% DPH.
Stočné = 26,05 Kč bez DPH, 29,69 Kč včetně 14% DPH.
Usnesení č. 85/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje vyrovnaný rozpočet Města Janovice nad Úhlavou na rok 2012 s celkovými příjmy
a výdaji ve výši 23.297.000,- Kč.
Usnesení č. 86/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje strategii rozvoje města a přidružených obcí na roky 2012 - 2014.
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