Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou
Datum konání veřejného zasedání: 21.02.2011
Usnesení č. 01/2011:
Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Milana Taichmana, Ing.
Vincenta Tringelu a MVDr. Ladislava Vyskočila.
Usnesení č. 02/2011:
Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Bc. Libora Čecha a
Mgr. Alenu Jandovou.
Usnesení č. 03/2011:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného
zasedání 20.12.2010, kterou předložil Ing. Vincent Tringela, předseda
kontrolního výboru.
Usnesení č. 04/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje vydaná Rozhodnutí starosty č. 26/2010 –
27/2010 a č. 01/2011 – 07/2011.
Usnesení č. 05/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 19/2010 a č. 20/2010
vydaná v prosinci 2010 a konečný stav rozpočtu města k 31.12.2010.
Usnesení č. 06/2011:
Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o prodeji p.p.č. 51/4 a p.p.č.
51/22, to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 v Katastru nemovitostí
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad
Úhlavou. Žádost podal Petr Viták, Rohozno čp. 11, 340 21 Janovice nad
Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 01.02.2011 do
16.02.2011.
Usnesení č. 07/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou se bude soudní
cestou domáhat svého práva na vyklizení, vydání a zpětného přepisu
v katastru nemovitostí budovy bez čp, evid.č. 2 na st.p.č. 465, st.p.č. 465
o celkové výměře 563 m2 a p.p.č. 2407/224 o celkové výměře 1 607 m2, to vše
v k.ú. Janovice nad Úhlavou.
Usnesení č. 08/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce
čp. 356/7 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu
čp. 355 a čp. 356 na st.p.č. 471 a st.p.č. 470 v k.ú. Janovice nad Úhlavou,
a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 6774/121771 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 30.07.2004
Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Jana Černá, bytem
Revoluční 38, 620 00 Brno a Ing. Rudolf Černý, bytem Sídliště 356, 340 21
Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen
rozhodnutím č.j. V–1885/2004–404, právní účinky vkladu vznikly dnem
02.08.2004.
Usnesení č. 09/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce
čp. 280/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu
čp. 279 a čp. 280 na st.p.č. 284/1 a st.p.č. 284/2 v k.ú. Janovice nad
Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 6171/83725 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
10.06.2004 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a paní Marie Baierlová,
bytem Sídliště 280, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva
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této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–1509/2004–404, právní účinky
vkladu vznikly dnem 16.06.2004.
Usnesení č. 10/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce
čp. 297/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu
čp. 297 a čp. 298 na st.p.č. 326/1 a st.p.č. 326/2 v k.ú. Janovice nad
Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 6640/89625 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
27.06.2005 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a pan Pavel Holinský,
bytem Sídliště 297, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva
této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–1455/2005–404, právní účinky
vkladu vznikly dnem 27.06.2005.
Usnesení č. 11/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č.
10/2010, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Modré slunce v.o.s.,
Na Roudné 18, 301 00 Plzeň. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv
v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 105. Předmětem podnájmu je objekt
evid. č. 18 na st.p.č. 625 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.
Usnesení č. 12/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č.
01/2011, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Zbyněk Kraus, Dukelská
419, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové
zóně evidována pod evid. č. 106. Předmětem podnájmu je objekt evid.č. 47
(část) na st.p.č. 647 a evid. č. 55 (část) na st.p.č. 672 v k.ú. Janovice
nad Úhlavou.
Usnesení č. 13/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spoluúčasti, která bude uzavřena
mezi Městem Klatovy a Městem Janovice nad Úhlavou za účelem žádosti o
finanční podporu ve vyhlášené výzvě 06 v rámci Integrovaného operačního
programu Ministerstva vnitra ČR na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích.
Usnesení č. 14/2011:
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a
kriminalitě za rok 2010, kterou předložila Policie ČR, obvodní oddělení
Nýrsko.
Usnesení č. 15/2011:
Zastupitelstvo města souhlasí uzavírkou silnice v obcích Dubová Lhota,
Veselí a Spůle při 46. MOGUL ŠUMAVA RALLYE KLATOVY 2011.
Usnesení č. 16/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Podání projektové žádosti „Stavební úpravy MK – Klenovská ul. Janovice
nad Úhlavou“ do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad.
2. Zajištění předfinancování celkových nákladů projektu „Stavební úpravy MK
– Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou“ ve výši
7.000.000,- Kč v rámci
rozpočtu města.
3. Zajištění spolufinancování projektu „Stavební úpravy MK – Klenovská ul.
Janovice nad Úhlavou“ ve výši min 15% celkových nákladů projektu „Stavební
úpravy MK – Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou“ v rámci rozpočtu města.

………………………………………………………………………………
MVDr. Ladislav Vyskočil
místostarosta

………………………………………………………………………………
Mgr. Michal Linhart
starosta
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