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Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města v tomto roce se konalo 21. prosince. Kompletní znění usnesení je zveřejněno na www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno, schváleno, příp. neschváleno:

Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek v Rohozně - jedná se o pozemek, na němž se nachází jezové těleso v majetku kupujících - manželů Evy a Václavy Toušových.
Zastupitelstvo zamítlo žádost o prodej nemovitostí (pozemky a budovy) v Rozvojové zóně. Žadatelem byla spol. VOGELTANZ s.r.o.
Zastupitelstvo zamítlo žádost o prodej pozemků na hrázi Dolejšího rybníka v k.ú. Dolní Lhota. Žadatelem byla Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR.
Zastupitelstvo vydalo čtyři obecně závazné vyhlášky a jedno nařízení města. Informace o vydaných předpisech jsou uvedeny na straně 2 tohoto zpravodaje.
Zastupitelstvo projednalo možnost vstoupení města jako společníka do obchodní společnosti Pošumavská odpadová s.r.o.
(firma se zabývá likvidací odpadů). Zastupitelstvo vstup do společnosti schválilo. Informace na str. 1 tohoto zpravodaje.
Zastupitelstvo zamítlo dalších pět žádostí o vyplácení doplatků na bydlení pro žadatele, kteří bydlí v místních ubytovnách.
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření, které předložila Mateřská škola Janovice nad Úhlavou.
Zastupitelstvo projednalo možnost podání žaloby ve věci poskytování informací o vyplácení doplatků na bydlení. Informace na str. 1.
Zastupitelstvo schválilo 3 podnájemní smlouvy - všichni podnájemci si pronajímají prostory za účelem skladování.
Zastupitelstvo schválilo cenu vodného a stočného na rok 2016. Informace na str. 1.
Zastupitelstvo schválilo rozpočty svazku Úhlava d.s.o. a Sdružení obcí pro skupinový vodovod (svazků, kde je město členem) na rok 2016.
Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet města na rok 2016, a to s celkovými příjmy a výdaji ve výši 32 529 000,- Kč. Informace na str. 2.
Zastupitelstvo schválilo strategický dokument „Program rozvoje Města Janovice nad Úhlavou na období let 2016 – 2022“.
Zastupitelstvo schválilo na základě vydaného nařízení vlády výši odměn pro neuvolněné zastupitele.
Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že se město bude podílet částkou 25 000,- Kč na pořízení plně vybaveného „párty stanu“, který budou využívat členské
obce dobrovolného svazku Úhlava (jedná se o spoluúčast ke získané dotaci).
Termín dalšího veřejného zasedání:
Zastupitelstvo vydalo stanovisko k zavedení nového systému vytápění v Rozvojové zóně. Informace na str. 3.
pondělí 29. února 2016
Zastupitelstvo jmenovalo paní Marii Kašovou kronikářkou Města Janovice nad Úhlavou.

PODĚKOVÁNÍ

INFORMACE O MOŽNÉ ŽALOBĚ

Dovolte, abych touto cestou poděkoval paní Anně Singerové, která jako
dlouholetá kronikářka, odváděla svojí činností sice nenápadnou, ale velmi
obětavou a záslužnou práci.

Jak jste jistě zaregistrovali, podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci
v hmotné nouzi vydává město souhlas v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastru dané obce.

Vážení spoluobčané!

Práce kronikářky je důležitá nejen pro současnost, ale především pro budoucí generace, které budou mít možnost nahlédnout do ručně psaných
kronik a dozvědět se, jak se žilo v dobách, kdy byla v Janovicích nad Úhlavou kronikářkou paní ANNA SINGEROVÁ.
Děkujeme!!!

Mgr. Michal Linhart, starosta města

POŠUMAVSKÁ ODPADOVÁ s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o. je firma, kterou založila města Klatovy a Sušice
za účelem poskytování služeb v oblasti likvidace odpadů, a to zejména svým
společníkům – obcím. Města, která firmu založila, vyzvala ostatní obce a
města, aby se staly společníky. Naše zastupitelstvo tuto možnost projednalo
a rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou nabídku využije a stane se společníkem v Pošumavské odpadové, s.r.o.
Od 1.1.2016 bude tedy likvidaci odpadů pro město zajišťovat nová firma –
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pro občany města nedojde k žádné změně, veškeré služby poskytované
v oblasti odpadů zůstávají beze změny.

VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2016
Na rok 2016 byla schváleny tyto ceny vodného a stočného:
1) vodné – navýšení o 65 haléřů = 32,17 Kč vč. 15% DPH / m3
(důvodem navýšení je zvýšení ceny surové vody nakupované do úpravny
Milence).
2) stočné – navýšení o 1 haléř = 31,31 Kč vč. 15% DPH / m3
(návrh vychází z výsledku hospodaření, které se oproti loňsku téměř nezměnilo).

Vydávání souhlasu či nesouhlasu, který patří podle zákona o obcích do tzv.
samostatné působnosti, si vyhradilo zastupitelstvo města, které zatím zamítlo všechny žádosti, protože s existencí ubytoven zásadně nesouhlasí.
Aby zastupitelstvo mělo informaci o tom, zda je jeho zamítavé stanovisko
respektováno Úřadem práce (ten doplatky na bydlení vyplácí), vždy po vydání usnesení o zamítnutí je úřad práce požádán, aby se město stalo účastníkem řízení, v němž se o doplatku rozhoduje. Žádosti města byly vždy zamítnuty, a proto se město odvolalo k Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Toto odvolání bylo také zamítnuto.
Vzhledem k tomu, že právní zástupce města je přesvědčen, že město by mělo mít právo na požadované informace jako tzv. „dotčená osoba“. Proto bude Úřadu práce ČR zaslána ještě jedna žádost o poskytnutí informací. V případě zamítnutí, podá město žalobu a bude čekat na rozhodnutí soudu. Ať
bude rozhodnutí soudu jakékoli, bude samozřejmě městem respektováno.

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
MOŽNOST PLATBY KARTOU
V pokladně Městského úřadu Janovice nad Úhlavou je nově zřízena možnost
provádět úhradu platební kartou. Platební terminál přijímá všechny běžné
platební karty.
PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Městský úřad Janovice nad Úhlavou bude mezi vánočními svátky
uzavřen pouze ve čtvrtek 31. prosince 2015.
V ostatní dny se provozní doba nemění.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
Jak již bylo zmíněno, zastupitelstvo města schválilo na rok 2016 vyrovnaný rozpočet s celkovými příjmy i výdaji ve výši 32 529 000,- Kč.
PŘÍJMY
Hlavní část příjmů tvoří tzv. daňové příjmy. Ty se odvíjejí podle toho, jak se daří státu výběr daní. Daňové příjmy obsahují ještě příjmy z místních daní –
poplatků. Další, tzv. nedaňové příjmy, tvoří především příjmy z lesního hospodářství a nájemného. Poslední součástí jsou příjmy na výkon státní správy a
příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.
VÝDAJE
Přehled největších výdajů v rozpočtu města:
Provoz města (energie, údržba, bezpečnost, provoz úřadu)

13 393 173,- Kč

Provoz základní školy

2 747 500,- Kč

Provoz mateřské školy

1 027 938,- Kč

Provoz městské knihovny včetně zajištění akcí pro veřejnost

1 235 980,- Kč

Lesní hospodářství (výdaje jsou pokryty příjmy z těžby)

1 099 202,- Kč

Provoz hasičských jednotek a SDH

521 490,- Kč

Dotace na činnost zájmových spolků

595 000,- Kč

Provoz městských sportovišť

287 000,- Kč

Kapitálové výdaje - jedná se o tzv. investiční akce - jsou navrhovány podle plánu rozvoje města a jsou jednotlivě projednávány a schvalovány zastupitelstvem. Kapitálové výdaje se schvalují do výše prostředků, které zůstávají v rozpočtu po odečtení výše uvedených výdajů.
Jako kapitálové výdaje schválilo zastupitelstvo města pro rok 2016 tyto akce:
Projektová dokumentace na plánované stavební úpravy Spartakiádní ulice

164 000,- Kč

Projektová dokumentace na plánované úpravy návsi ve Spůli

153 000,- Kč

Projektová dokumentace na plánovanou stavbu kompostárny + zpracování žádosti o dotaci

320 000,- Kč

Celkové úpravy návsi ve Spůli (bude realizováno v případě, že schválená částka bude dostačující)

2 000 000,- Kč

Opravy chodníku v obci Veselí (úsek od čp. 13 k čp. 30)

1 450 000,- Kč

Opravy bývalé „Pionýrské“ ulice (kanalizace, pokládka kabelů osvětlení, úpravy povrchu)

1 890 000,- Kč (bude žádáno o dotaci)

Rozšíření veřejného osvětlení (doplnění nevyhovujících míst novými lampami)

470 000,- Kč

Čištění obecního náhonu (úsek od garáží za střediskem až ke vtoku do řeky Úhlavy)

290 000,- Kč

Provedení nejnutnějších oprav střech na objektu bývalého lihovaru

300 000,- Kč

Stavební úpravy kapličky za hřbitovem (výjezd na Týnec)

420 000,- Kč (bude žádáno o dotaci)

Dokončení zastřešení kabin na kurtech (bude realizováno na základě nařízení stavebního úřadu)

120 000,- Kč

Oprava podlahy v tělocvičně města

60 000,- Kč

Vozidlo (dodávka) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou
Pořízení tlakové myčky

850 000,- Kč (bude žádáno o dotaci)
60 000,- Kč

Podíl na opravách v Rozvojové zóně

350 000,- Kč

Rozšíření vánoční výzdoby

100 000,- Kč

Mateřská škola - přístřešek na kočárky a kola a studie úprav školní zahrady)

140 000,- Kč

Stavební úpravy městského úřadu (budou z větší části financovány z prostředků vedlejší hospodářské činnosti) 2 484 000,- Kč

NOVĚ VYDANÉ VYHLÁŠKY
Zastupitelstvo města vydalo na posledním veřejném zasedání 4 obecně závazné vyhlášky a jedno nařízení města. Dvě z vyhlášek jsou tzv. zrušovací - ruší
platnost Obecně závazné vyhlášky č. 01/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povoleno provozování výherních hracích automatů a
Obecně závazné vyhlášky č. 02/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství. Obě
vyhlášky přestaly odpovídat platné legislativě.
Do souladu se změnami zákona o místních poplatcích platných od 1.1.2016 bylo potřeba uvést také Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závaznou vyhlášku č.
05/2015 o místním poplatku ze psů.
Poslední z vydaných obecních předpisů je Nařízení obce č. 01/2015 – tržní řád, ve kterém došlo k jedné zásadní změně.
Tržní řád zakazuje v celém územním obvodu města podomní prodej a pochůzkový prodej!!!
A co je to podomní a pochůzkový prodej? Citujeme z tržního řádu:
Podomní prodej = prodej, kde je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží, popř. poskytovány služby.
Pochůzkový prodej = nabídka nebo prodej provozovaný formou pochůzky, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem
z okruhu osob na veřejném prostranství a nerozhoduje, zda se prodejce pohybuje či stojí na místě.
Vážení občané, v případě, že budete obtěžováni podomními nebo pochůzkovými prodejci, neváhejte a volejte Policii ČR nebo městský úřad.

ZMĚNY VE VYTÁPĚNÍ V ROZVOJOVÉ ZÓNĚ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Společnost Develop start, nájemce areálu Rozvojové zóny a dodavatel tepla z centrální kotelny, oznámila, že systém centrálního vytápění je pro firmu dlouhodobě
neekonomický. Centrální dodávka tepla skončí v dubnu 2016. Byla vedena jednání
mezi městem, Developem a firmami zabývajícími se dodávkou tepla. Nakonec byl
doporučen k realizaci návrh společnosti GZBC CZ s.r.o., která by investovala do nového systému a převzala dodávku tepla do objektů ve vlastnictví města, příp. i do
soukromých objektů. Spol. GTBC CZ navrhovala, aby se město podílelo na celém
systému a garantovalo odběr tepla. Město je však toho názoru, zajištění dodávky
tepla v Rozvojové zóně je podle nájemní smlouvy povinností spol. Develop start,

Přejeme hodně zdraví a štěstí
všem ,,novým“ občánkům“ našeho města.

což potvrdil i právní zástupce města.
Proto zastupitelstvo města rozhodlo, že sice souhlasí s návrhem GTBC CZ s.r.o.,
ale že se nebude finančně podílet na předpokládané investici, nemá zájem převzít
vybudované zdroje do svého vlastnictví a nebude garantovat minimální odběr GJ.

PODĚKOVÁNÍ ZA ADVENT 2015
Rok 2015 pomalu končí a jsem přesvědčen, že je potřeba poděkovat všem,
kteří se podíleli na jeho krásném a příjemném zakončení - tedy všem, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na adventním programu města. Doufám, že i
díky připravenému programu, jste prožili klidný adventní čas.
Poděkujme zejména:
♣ Janovickým ochotníkům, kteří svým divadelním představením
„JEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚ“ a následně pak průvodem a rozsvícením vá♣ Evě Semelové jako hlavní organizátorce adventních akcí.
♣ Těm, kteří obohatili Advent v Janovicích nad Úhlavou svým uměním:
► dechovému kvartetu CORNI DI CLASICO za vystoupení při rozsvícení vánočního stromu,
► hudební skupině ZEBEDEUS za adventní koncert v kostele,
► janovickým „zpěváčkům a zpěvákům“ za společné zpívání vánočních
písní v kostele,
►Tereze Hammerschlagové, Janě Reitmajerové a Janě Rožňové za příjemný hudebně literární večer.
♣ Janovickým hasičům, kteří se podíleli na organizaci slavnostního rozsvícení
vánočního stromu a vánočního jarmarku.
♣ Dětem z mateřské školy a žákům základní školy za vystoupení v rámci vánočního jarmarku.
♣ Všem prodejcům, kteří obohatili vánoční jarmark svými výrobky.
♣ Ladislavu Moremu za to, že městu a nám všem věnoval nádherný vánoční
strom.
♣ Pracovníkům města a Rostislavu Dolanskému za to, že opět krásně rozsvítili město vánoční výzdobou. Samozřejmě nelze zapomenout na poděkování
Ivoši Zelenému za nové „přírůstky“ do betléma a Michalu Valdmanovi za výrobu úžasných dekoracím k vánočnímu stromu.
♣ A samozřejmě vám všem, kteří jste si našli čas, adventních akcí se zúčastnili a tím nejvíc poděkovali organizátorům a účinkujícím.
Mgr. Michal Linhart, starosta města

SOUTĚŽ KNIHOVNA ROKU 2015
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Knihovna
Knihovna Jevišovice
Městská knihovna Nová Včelnice
Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna Janovice nad Úhl.
Městská knihovna Radnice
Městská knihovna Kostelec na Hané
Městská knihovna Nýrsko
Městská knihovna Jílové u Prahy
Městská knihovna Němčice nad Hanou

narodila se v listopadu

Martin Kubát
Ema Smolíková

narodil se v listopadu
narodila se v listopadu

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci listopadu a prosinci
oslavili nebo oslaví významné životní výročí.
Anna Burešová, Petrovice

92 let

Zdeňka Zbytovská, Janovice

75 let

Helena Mazná, Spůle

75 let

Karel Majer, Janovice

70 let

Ladislav Vyskočil, Spůle

70 let

ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Naše knihovna si na nezájem čtenářů nemůže stěžovat. V letošním roce se do knihovny
zaregistrovala 420 čtenářů, z toho 211 čtenářů do 15 ti let. Pro srovnání v roce 2009 bylo
registrováno 287 čtenářů, z toho 122 čtenářů
do 15 ti let.

nočního stromu zahájili advent v Janovicích nad Úhlavou.

DĚKUJI !!!

Aneta Šebestová

Body

Počet obyvatel

151
135
133
112
105
95
78
77
72

1 140
2 281
2 820
2 225
1 712
2 862
4 799
4 334
1 954

V roce 2015 byl počet návštěvníků knihovny 9127. Počítány jsou návštěvy
čtenářů, účast na besedách, přednáškách a různých jiných akcí pořádaných knihovnou.
V knihovním fondu má knihovna 12 264 knihy, to je 22,41 výpůjčka na
jednoho zaregistrovaného čtenáře.
Knihovna byla v letošním roce jako jedna z mála knihoven na okrese
úspěšná v získávání dotací. Od Ministerstva kultury České republikyKnihovna 21. století získala příspěvek 12 000,- Kč na svou činnost.
Z projektu „Česká knihovna“ získala zdarma knihy českých autorů
v hodnotě 6 237,- Kč.
V průběhu roku se knihovna přihlásila do řady celostátních akcí. Větší
z nich byl například - Týden knihoven, Březen - Měsíc čtenářů, nebo Knížka pro prvňáčka. Knížku pro prvňáčka se nám podařilo získat již několikrát. Letošní rok dostali zdarma všichni prvňáčci knihu s verši Jiřího Žáčka.
Knihu pro prvňáčka bychom chtěli získat i v roce 2016, pokud se nám ve
spolupráci se ZŠ podaří splnit všechny podmínky, mohou se naši noví prvňáčci těšit na krásnou knihu.
Naše knihovna se přihlásila do celostátní soutěže „Městská knihovna roku
2015“. V kategorii do 5 000 obyvatel se umístila na velmi pěkném 4. místě
z celkového počtu 9 hodnocených a za sebou nechala i knihovny z větších
měst.
Děkuji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny
za jejich podporu a do roku 2016 všem přeji zdraví, pohodu, mnoho osobních i pracovních úspěchů a hodně pěkných chvil při čtení knih z naší
knihovny.
Eva Semelová, vedoucí knihovny

NABÍDKA PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Janovice nad Úhlavou nabízí k pronájmu

NEBYTOVÉ PROSTORY - TRAFIKU NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE.
Minimální nájemné je stanoveno platnou směrnicí
ve výši 4 956,- Kč / ročně.
Bližší informace - paní Iveta Rückerová,
Městský úřad Janovice nad Úhlavou.
Telefon 376392295, e-mail: sekretariat@janovice.cz.

DĚTSKÝ DEN

POUŤ

PLASTICKÉ OBRAZY

KONCERT KOMORNÍ HUDBY

VÝSTAVA OLDŘICHA DVORSKÉHO

DUO ANGELORUM

od 18. ledna do 26. února

pátek 29. ledna od 19.00 hodin

v prostorách městské knihovny

v prostorách staré radnice na Náměstí
V programu vystoupí:

Katarína Šefčíková - harfa
Vítězslava Pojarová - housle, zpěv
Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou.

Pořadatel: Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

Město Janovice nad Úhlavou oznamuje, že tradiční

MASOPUST spojený s VEPŘOVÝMI HODY
se bude konat v sobotu 6. února 2016.
Všechny zájemce, kteří mají chuť stát se masopustní maškarou, vyzýváme,
aby si připravili masku ve společném duchu na téma

STŘEDOVĚK (k poctě 700. výročí narození Karla IV.)

