Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou
Datum konání veřejného zasedání: 18.04.2011
Usnesení č. 17/2011:
Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Ingrid Kasíkovou,
Františka Kellnhofera a Ing. Jaroslava Rožně.
Usnesení č. 18/2011:
Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Milana Taichmana a
Ing. Vincenta Tringelu.
Usnesení č. 19/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje vydaná Rozhodnutí starosty č. 08/2011 –
13/2011.
Usnesení č. 20/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje vydaná rozpočtová opatření č. 01/2011 –
04/2011 vydaná v únoru a březnu 2011.
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh plánovaných rozpočtových opatření
ve výdajové části rozpočtu. Návrh je součástí zápisu z jednání
zastupitelstva města.
Usnesení č. 21/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 51/4, která vznikne na
základě oddělení geometrickým plánem, 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. Kupujícím
je Petr Viták, Rohozno čp. 11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
od 01.02.2011 do 16.02.2011.
Usnesení č. 22/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádot o odkoupení části p.p.č.
941/4 v k.ú. Spůle. Žádost podala Ing. Karla Štěpáníková, bytem
Vilímovská17,160 00 Praha 1. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od
01.02.2011 do 16.02.2011.
Usnesení č. 23/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 781/2 o výměře 1 m2 a st.p.č.
782/2 o výměře 4 m2, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou zapsáno na LV 1
v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy,
pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím jsou manželé Marie a Milan
Bytelovi, bytem Sídliště 358, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
od 21.02.2011 do 09.03.2011.
Usnesení č. 24/2011:
Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o prodeji chrániček na telefonní
síť vybudovaných v rámci akce „11010-027157, Janovice nad Úhl., OZ Klenovská ul., ÚPS“.
Usnesení č. 25/2011:
Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem strategického plánu rozvoje
společnosti ACTIMMO s.r.o. a pověřuje starostu města, aby uzavřel Dodatek
č. 1 ke kupní smlouvě, kterou uzavřeli 21.07.2009 Město Janovice nad
Úhlavou a ACTIMMO s.r.o. Podmínkou souhlasu je zřízení předkupního práva
pro Město Janovice nad Úhlavou na část p.p.č. 2407/231 v k.ú. Janovice nad
Úhlavou.
Usnesení č. 26/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce
čp. 356/2 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 8259/121771 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 12.11.2004
Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Jitka Šimková a Ĺubomír
Šimko, bytem Sídliště 356, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad
práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–2777/2004–404, právní
účinky vkladu vznikly dnem 12.11.2004.

Usnesení č. 27/2011:
Zastupitelstvo města se vzdává závazku, který vyplývá z kupní smlouvy
uzavřené dne 26.11.2007 mezi Městem Janovice nad Úhlavou a manželi
Veronikou a Davidem Průšovými, jejímž předmětem byl prodej p.p.č. 2856
v k.ú. Janovice nad Úhlavou.
Toto usnesení je platné pouze v případě, že pan Pavel Valenta, bytem
Sportovní 551, 357 33 Loket, odkoupí od manželů Veroniky a Davida Průšových
p.p.č. 2856 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a zároveň uzavře s Městem Janovice
nad Úhlavou smlouvu,ve které se zaváže, že pokud do 5ti let od podpisu
kupní smlouvy nepředloží Městu Janovice nad Úhlavou originál nebo ověřenou
kopii výpisu z katastru nemovitostí, z něhož je zřejmé, že na p.p.č. 2856
v k.ú. Janovice nad Úhlavou byl vystavěn obytný dům v jeho vlastnictví,
včetně zápisu čísla popisného, uhradí na účet města částku ve výši
140.140,- Kč.
Usnesení č. 28/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje žádost manželů Dany a Milana Vacovských,
Točník 105, 339 01 Klatovy, o projednání změny závazné části územního plánu
pro p.p.č. 2598/1 a p.p.č. 2598/4 obě v k.ú. Janovice nad Úhlavou a
v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu rozhodlo o pořízení Změny č. 5 územního plánu města za
podmínky, že žadatelé uhradí veškeré náklady s tím spojené.
Usnesení č. 29/2011:
Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou v souladu s ustanovením § 47
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu určilo člena
zastupitelstva (určený zastupitel) pana Bc. Libora Čecha, který bude při
pořizování územního plánu spolupracovat s pořizovatelem.
Usnesení č. 30/2011:
Zastupitelstvo města zamítlo nabídku na odkoupením vodovodní přípojky v
Rozvojové zóně, kterou doručila spol. GELARDO s.r.o.
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