Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou
Datum konání veřejného zasedání: 19.09.2011
Usnesení č. 51/2011
Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Jaroslava Rožně a
MVDr. Ladislava Vyskočila.
Usnesení č. 52/2011
Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing. Vincenta Tringelu
a Bc. Libora Čecha.
Usnesení č. 53/2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného
zasedání 27.6.2011, kterou předložil Ing. Vincent Tringela, předseda
kontrolního výboru.
Usnesení č. 54/2011
Zastupitelstvo města schvaluje vydaná Rozhodnutí starosty č. 21/2011 a
22/2011.
Usnesení č. 55/2011
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 09 – 14/2011, která
byla vydána v červnu, červenci a srpnu 2011.
Usnesení č. 56/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. KN 2407/147 o
výměře 854 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsanou na LV 1 u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice
nad Úhlavou. Kupujícím je František Lagron, Studentská 144, 339 01 Klatovy.
Kupní cena je stanovena ve výši 128.100,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce od 01.06. do 17.06.2011.
Usnesení č. 57/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo odmítnout nabídku, kterou městu učinila spol.
LICITA a.s., na odkoupení souboru 24 nedokončených bytových jednotek a 4
dokončených bytových jednotek v domě čp. 515 v Janovicích nad Úhlavou
(Rozvojová zóna).
Usnesení č. 58/2011:
Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost obchodní společnosti
Intertell spol. s r.o. o odkoupení parcely č. KN st. 624 o výměře 882 m2,
budovy na parcele č. KN st. 624 a části parcely č. KN 2407/238, to vše
v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad
Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 02.09.2011 do
19.09.2011.
Usnesení č. 59/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část pozemku č. KN 2707/10 v k.ú.
Janovice nad Úhlavou, zapsaného na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, za
části pozemků č. KN 2866 a č. KN 208 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsaných
na LV 1502 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Klatovy,
pro
Ing.
Ilonu
Rejtharovou.
Přesné
výměry
budou
určeny
geometrickým plánem. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od
25.08.2011 do 09.09.2011.
Usnesení č. 60/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytové jednotky č. 2
v domě
čp.
261
v Janovicích
nad
Úhlavou.
Prodej
bude
realizován
prostřednictvím realitní kanceláře.
Usnesení č. 61/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce
čp. 264/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu
čp. 264 na st.p.č. 278 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru
spoluvlastnického podílu co do 22/81 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 24.11.2003 Město Janovice
nad Úhlavou (prodávající) a manželé Rudolf Toman a Marta Tomanová, bytem
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Sídliště 264, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této
smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j.V-2748/2003-404, právní účinky vkladu
vznikly dnem 31.12.2003
Usnesení č. 62/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce
čp. 269/2 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu
čp. 269 na st.p.č. 293 a st.p.č. 293 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to
v poměru spoluvlastnického podílu co do 19/82 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 16.12.2003
Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Ing. Ján Drobena a Lenka
Drobenová, bytem Sídliště 269, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující).
Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–2595/2003–404,
právní účinky vkladu vznikly dnem 17.12.2003. Dohoda o zrušení předkupního
práva bude uzavřena se současnám vlastníkem bytové jednotky čp. 269/2,
obchodní společností EURA Holding a.s., Koněvova 1271/101, 130 00 Praha –
Žižkov. Přijetím tohoto usnesení se v plném rozsahu ruší usnesení č.
49/2011 ze dne 27.06.2011.
Usnesení č. 66/2011
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem:
„Stavební úpravy MK – Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou“, která bude
uzavřena mezi poskytovatelem Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad
a příjemcem Městem Janovice nad Úhlavou.
Usnesení č. 63/2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že zpracovatelem nového územního plánu
bude na základě předložených nabídek ing.arch. Petr VÁVRA – STUDIO KAPA, Na
Petynce 88, Praha 6.
Usnesení č. 64/2011
Zastupitelstvo města 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 nového
územního plánu spolupracovat s pořizovatelem.
Usnesení č. 65/2011
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Městský úřad Janovice nad Úhlavou
zveřejněním záměru pořízení nového územního plánu a vyzývá tímto všechny
dotčené občany a ostatní subjekty, aby v termínu do 45 dní od zveřejnění
uplatnili své náměty a připomínky a to písemným podáním u Městského úřadu
Janovice nad Úhlavou.

MVDr. Ladislav Vyskočil
místostarosta, v.r.

Mgr. Michal Linhart
starosta, v.r.
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