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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z obsahu zpravodaje:
Zprávy z jednání zastupitelstva
Rozpočet 2017
Přihlaste svého psa
Poděkování
O „očích Josefa Klímy“
Nabídka práce
Upozornění pro stavebníky
Společenská rubrika
Pozvánka na školní ples
PF 2017

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2016 se konalo 19. prosince. Kompletní znění usnesení je zveřejněno na
www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno:
Po dlouhých a složitých jednáních došlo k dohodě mezi městem a církví. Biskupství nakonec přistoupilo na návrhy města ohledně podílu na
případných opravách kostela sv. Jana Křtitele a zastupitelstvo tak mohlo na posledním letošním zasedání schválit konečné znění smlouvy o
patronství. Doufejme, že dohoda, jejímž hlavním cílem je spolufinancování oprav kostela, bude ku prospěchu právě této významné jano-

vické památce.
Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením věcných břemen. V prvním případě se jednalo o uložení inženýrských sítí pro plánovanou
výstavbu rodinného domu v Petrovicích (žadatelkou byla Alena Mikulášová), v druhém o přívod elektřiny pro garáž (žadatelé

manželé Jírovcovi).
Zastupitelstvo projednalo výroční zprávy o činnosti a o hospodaření, které v souladu s platnými zákony předkládají městu jako zřizovateli příspěvkové organizace - Mateřská škola Janovice nad Úhlavou a Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou.
Zastupitelstvo schválilo další dvě podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Podnájemci se stali Josef Majer (využití prostor pro skladování) a Pošumavský
automotoklub Klatovy (pronájem plochy za účelem provozování „školy bezpečné jízdy“).
Zastupitelstvo projednalo návrh provozovatele vodohospodářské infrastruktury spol. VODOSPOL s.r.o. na výši ceny vodného a stočného na rok 2017. Jediná úprava, ke které dochází, je v ceně vodného - nárůst ceny o 0,33 Kč. Důvodem je navýšení ceny surové vody, kterou do úpravny v Milencích dodává Povodí Vltavy a.s. Cena stočného zůstává beze změny. Po projednání zastupitelstvo schválilo ceny od 1. 1. 2017 takto:
Vodné = 32,49 Kč včetně 15% DPH, stočné = 31,30 Kč včetně 15% DPH.
Zastupitelstvo vydalo novelu vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad, která stanovuje výši poplatku na další kalendářní rok. Výše poplatku na rok
2017 zůstává beze změny, tj. 520,- Kč za osobu. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2017.
Zastupitelstvo schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. (město je společníkem této firmy), která zajišťuje pro město
likvidaci veškerého odpadu. Změny ve společenské smlouvě souvisejí se vstupem nových obcí do společnosti.
Město je také členem dobrovolných svazků obcí, a to Euroregionu Šumava, Úhlava d.s.o. a Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko Klatovy. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrhy rozpočtů těchto svazků na rok 2017.
S platností od 1. 1. 2017 vydala vláda ČR nařízení, podle kterého se mění výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva. Zastupitelstvo je povinno odměny podle tohoto nařízení schválit.
Hlavním a v celém kalendářním roce nejdůležitějším bodem veřejného zasedání bylo projednání rozpočtu na následující kalendářní rok. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2017 s celkovými příjmy 35 090 152,00 Kč a celkovými
výdaji 47 090 152,00 Kč. Podrobné informace o rozpočtu města na rok 2017 se dozvíte v následujícím článku.

Termín dalšího veřejného zasedání:
pondělí 27. února 2017.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017
Tak jako každý rok, projednalo zastupitelstvo města na svém prosincovém veřejném zasedání rozpočet města. Rozpočet města na příští rok, tedy na rok
2017, schválilo zastupitelstvo jako tzv. „schodkový“, tedy s vyššími výdaji než příjmy. Celkové příjmy budou 35 090 152 Kč a výdaje 47 090 152 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 12 mil. Kč bude kryt z finanční rezervy, kterou má město především díky úspěšnosti při získávání státních i evropských dotací, ale
také díky vyšším daňovým příjmům. Navýšení výdajů schválilo zastupitelstvo především proto, abychom v roce 2017 mohli zrealizovat co nejvíc toho, co považujeme za potřebné.
A co je tedy naplánováno na rok 2017? Je toho skutečně dost.
1. Provoz města
Celkové výdaje na provoz města jsou schváleny ve výši 14 134 014 Kč. Provoz města zahrnuje všechny náklady na správu města, a to zejména spotřebu
energií, letní i zimní úklid, opravy a údržbu majetku města, bezpečnost, provoz úřadu, zaměstnance a částečné pokrytí provozu odpadového hospodářství.
2. Příspěvkové organizace města (mateřská škola a základní škola)
Celkové výdaje na provoz příspěvkových organizací jsou schváleny ve výši 3 298 178 Kč. Schválená částka zahrnuje náklady související s provozem obou organizací - chod školy a školky musí město jako zřizovatel zajistit podle zákona. Patří sem především náklady na energie a na opravy a údržbu majetku, který
mají obě organizace od města svěřený do výpůjčky. Z výdajů mateřské a základní školy nehradí město pouze učební pomůcky, stravné a mzdové prostředky
- ty jsou financovány prostřednictvím Plzeňského kraje ze státního rozpočtu.
3. Organizační složky města
Mezi organizační složky města patří městská knihovna a sbory a jednotky dobrovolných hasičů. Celkové výdaje organizačních složek města jsou schváleny ve
výši 1 925 285 Kč. Z toho je vyčleněno na provoz městské knihovny 608 165 Kč, na organizaci společenských a kulturních akcí pro veřejnost 790 200 Kč a pro
dobrovolné hasiče v Janovicích nad Úhlavou, Dubové Lhotě, Ondřejovicích, Petrovicích a Spůli 526 920 Kč.
4. Lesní hospodářství
Celkové výdaje lesního hospodářství jsou schváleny ve výši 1 158 025 Kč. Veškeré výdaje jsou pokryty z příjmů lesní hospodářské činnosti.
5. Individuální dotace
Jedná se o dotace, které jsou na základě žádostí a podle stanovených pravidel poskytovány na podporu činnosti spolků, které působí ve správním obvodu
města, případně se na základě výpůjčky starají o majetek města. Prostřednictvím těchto dotací bude v roce 2017 celkem rozděleno 647 630 Kč. V příštím
kalendářním roce schválilo zastupitelstvo města dotaci pro tyto spolky, fyzické osoby a další organizace:
Fotbalový klub Dukla, TJ Sokol (v rámci této dotace podpoří město také nákup nových židlí pro účely divadelních představení), TJ Spůle, Nohejbalový klub,

Ji-Jitsu, Jóga - p. Jarmila Čechová, Myslivecké sdružení Liška, místní sdružení včelařů, místní sdružení zahrádkářů, Spolek stolního tenisu, Sdružení rodičů a
přátel školy, FOD - Klokánek.
6. Provoz městských sportovišť
Celkové výdaje na provoz městských sportovišť jsou schváleny ve výši 207 000 Kč. Z této částky jsou hrazeny náklady na provoz bazénů na janovickém koupališti a částečně náklady na provoz fotbalového hřiště a tenisových kurtů.
7. Ostatní výdaje
Po odečtení uvedených výdajů, které se každoročně opakují v přibližně stejné výši, rozhoduje zastupitelstvo o tom, na co město vynaloží zbylé finance, o
tom, zda bude rozpočet vyrovnaný nebo schodkový, a o tom, jak vysoká by měla městu zůstat finanční rezerva. Na prosincovém veřejném zasedání rozhodlo zastupitelstvo, že kromě již popsaných výdajů bude uvolněno víc než 25 mil. Kč, za které budou realizovány následující „akce“ v Janovicích nad Úhlavou a
spádových obcích:
•

demolice budovy na st.p.č. 465 (u hlavního vstupu do Rozvojové zóny)

•

modernizace stávajícího sběrného místa za městským úřadem (pořízení kontejnerů, strojů apod.)

•

oprava komína u domu čp. 355—356 na Sídlišti

•

oprava schodů z mostu u sokolovny

•

v rámci akce ČEZu pokládka kabelů pro osvětlení v ulici U Papírny

•

pořízení pojízdného pódia pro pořádání kulturních akcí

•

pořízení sekacího traktoru pro městský úřad na úpravu veřejných ploch

•

pořízení venkovních posilovacích strojů pro veřejnost do městského parku

•

přívěs za auto pro jednotku SDH Janovice nad Úhlavou

•

přívod elektřiny a nové veřejné osvětlení v městském parku

•

rozšíření herních prvků na dětském hřišti v Rozvojové zóně

•

pořízení projektové dokumentace na vybudování oddílné kanalizace v části Rozvojové zóny

•

rekonstrukce Spartakiádní ulice + úpravy prostranství před hlavním vstupem do ZŠ

•

rekonstrukce zahrady v mateřské škole

•

revitalizace veřejného prostranství po demolici domu u kostela (výsadba zeleně)

•

úprava veřejného prostranství Pod Vodárnou a výsadba zeleně

•

úpravy venkovních prostor (dvora) u staré radnice na Náměstí

•

výměna vchodových dveří a úpravy venkovní terasy ve zdravotním středisku

•

nejnutnější opravy vodovodů, modernizace prameniště „Javor“ a vodojemu „Amerika“

•

geodetické práce a přívod vody a elektřiny do objektu bývalého lihovaru

•

dokončení územního plánu

•

pořízení studie plánované rekonstrukce venkovního areálu základní školy

•

finanční podíl na opravách kostela (v případě, že církev podá žádost)

•

doplatky za práce provedené v roce 2016 (projektové dokumentace, žádosti o dotace)

•

opravy pomníků a pamětních desek

•

modernizace místního rozhlasu v obci Veselí

•

pořízení nové autobusové zastávky v obci Veselí

•

rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Veselí

•

pořízení projektové dokumentace na opravy místních komunikací v obci Dubová Lhota

•

vyčištění rybníka v obci Dubová Lhota

•

oprava místní komunikace v obci Spůle

•

rekonstrukce návsi v obci Spůle

•

stavební úpravy hasičských zbrojnic v obcích Spůle a Dubová Lhota

•

nákup a instalace měřiče rychlosti v obci Dolní Lhota

•

vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad v obcích Dolní Lhota,

Ukázky herních prvků navrhovaných do zahrady MŠ

Obec Spůle - počítačová animace navrhovaných stavebních úprav návsi

Ondřejovice a Veselí
Doufejme, že všechno, co jsme si naplánovali, se (snad!) povede. Tak jako každoročně vyvineme veškeré úsilí, aby se nám podařilo spolufinancovat některé
z plánovaných akcí státními dotacemi.
PŘIPOMÍNÁME - PŘIHLAŠTE SVÉHO PSA
Vzhledem k tomu, že v Janovicích nad Úhlavou přibylo neevidovaných psů, připomínáme všem držitelům, že poté, co jejich pes dovrší věku 3 měsíců, mají
povinnost přihlásit jej u Městského úřadu Janovice nad Úhlavou, vyzvednout si pro něj známku a platit roční poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou.
Žádáme tedy všechny, kteří (jistě kvůli množství jiných povinností) zapomněli místní poplatek za svého psa uhradit, aby tak neprodleně učinili.

Toto poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a orga- PODĚKOVÁNÍ Toto poděkování patří všem občanům, kteří zodpovědně třídí odpad.
nizaci adventních akcí, které pro vás město letos připravilo a také
I díky této činnosti se snižují celkové náklady na likvidaci odpadů. Již něvám, kteří jste své poděkování vyjádřili tím, že jste se akcí zúčastnili. Záro- kolik let po sobě se nám daří i přes všeobecné zdražování držet ceny „na uzdě“.
veň děkuji všem, kteří pro nás připravili již tradičně krásnou vánoční vý- Výsledkem je především to, že ani v příštím roce nebude potřeba zvyšovat
zdobu města.
místní poplatek za odpad.
Na základě mnoha pochvalných reakcí si dovoluji jmenovitě poděkovat paní Vlastě Lepší, která pro naše seniory a ostatní zájemce skvěle
DĚKUJEME!
zorganizovala předvánoční zájezd do Prahy.
Michal Linhart, starosta města

O TOM, JAK NEPOMOHLY ANI „OČI JOSEFA KLÍMY“
Bylo nebylo, v jednom malém městečku kdesi v Pošumaví měli takový nehezký a zastaralý střed města (říkají tam tomu Náměstí). Bylo to tam nepřehledné a
občas i nebezpečné jak pro ty, kteří tudy chodili pěšky, tak pro ty, kteří tam jezdili - velké i malé povozy si tam navzájem překážely v podivné křižovatce a
každý si zastavil, kde ho zrovna napadlo. A tak se místní „konšelé“ rozhodli, že s tím něco udělají. Takřka všichni obyvatelé věděli, že je to dobrý nápad - až
na jednoho! Psal se tehdy rok 2008.
Tak takhle nějak by mohla začínat pohádka. Jenže ona to nebyla pohádka, ale skutečnost.
To městečko se jmenuje Janovice nad Úhlavou a v roce 2008 se místní zastupitelé rozhodli, že bude zahájen projekt „Rekonstrukce městského centra“, jehož cílem byla kompletní rekonstrukce silnic a chodníků v centru města, nové dopravní řešení, nová parkoviště a také rekonstrukce autobusové zastávky a
rekonstrukce historické budovy bývalé radnice. Součástí celého projektu bylo vybudování nové lávky pro pěší. Samozřejmě nechybělo vysázení nové zeleně.
Na tuto rozsáhlou akci se dokonce podařilo sehnat dotaci z prostředků Evropské unie (město zaplatilo pouhých 7,5% z celkových nákladů). A stejně jako v té
pohádce takřka všichni obyvatelé věděli, že je to dobrý nápad - až na jednoho! A představte si, že (říkejme mu ON) dokázal neuvěřitelné - svými stížnostmi a
odvoláními dokázal to, že stavba byla fakticky dokončena (tzv. „papírově“) až v roce 2016. Skutečně, město obdrželo poslední nezbytné oznámení 27. října
2016.
A jak to těch dlouhých téměř 9 let celé probíhalo? Úřady vydávaly povolení, rozhodnutí, stanoviska, ON se odvolával a podával stížnosti. I přesto všechno se
podařilo stavbu v letech 2013 - 2014 postavit, zkolaudovat a zaplatit. Situace byla skutečně zvláštní, protože jediné, co chybělo, bylo stavební povolení, které bylo stále napadáno.
A pak přišlo to nejlepší. Když už nevěděl jak dál, pozval si televizi. V lednu letošního roku se dostavili reportéři z pořadu „Očima Josefa Klímy“. Byla natočena
a 26. ledna 2016 odvysílána účelově, ve prospěch objednatele natočená reportáž, plná nepravdivých vyjádření. Reportáž měla ukázat chudáka občana zoufale bojujícího proti úřadům, které povolily postavit podle něj snad nejhorší stavbu na světě, při jejímž povolování se celou dobu podvádělo. A dokonce i ta
dotace byl podle něj podvod. To si jako autor tohoto článku vskutku nevymýšlím - za všechny jedna doslovná citace z odvysílané „objektivní“ reportáže:
„Já jim opravdu nechci dělat problémy s dotací. Že jí mají prohratou, to říkám od začátku. A že to ošvindlovaly všechny úřady, to byl průšvih.“
Ale nakonec, co je nejdůležitější? Že ani bystrozraké „oči Josefa Klímy“ nic neodhalily. A ptáte se, kdo byl ten udatný bojovník za jakousi svoji spravedlnost?
To přece naopak vůbec není důležité. Hlavně, že to pro nás všechny dobře dopadlo!
Michal Linhart, starosta města

Pamatujete?

Mně se to zdá hezčí než dřív. A co vám?

NABÍDKA PRÁCE
Město Janovice nad
Úhlavou hledá
DĚTSKÝ
DEN
ZÁJEMCE O PRÁCI V TĚŽBĚ DŘEVA A PĚSTEBNÍ ČINNOSTI
na živnostenský list.
Pracoviště do 10 km v okolí Janovic nad Úhlavou.
Informace Ing. Jan Švojgr, telefon 602 169 322

UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKY
Abychom předešli do budoucna případným nejasnostem a sporům, připomínáme všem, kteří

POUŤdomu, garáže apod., kde bude nutnost přivedení inženýrských sítí přes
mají v plánu výstavbu
obecní chodníky nebo silnice, že zastupitelstvo města přijalo 10.10.2016 usnesení, kterým rozhodlo, že po dobu deseti let od dokončení opravy, rekonstrukce nebo nového vybudování je
zakázáno provádět jakékoli stavební zásahy do povrchu místní komunikace nebo chodníku. Toto
rozhodnutí bylo vydáno proto, abychom uchránili finančně nákladné stavby od překopů a jiných
zásahů. Plánujte své stavby včas!

BLAHOPŘEJEME!
Přejeme hodně zdraví a štěstí „čerstvě narozeným občánkům“ našeho města:
Emma Fialová
narodila se v říjnu
Patrik Michálek
narodil se v listopadu
Josefína Stachová
narodila se v prosinci

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci listopadu a prosinci oslavili významné životní výročí.
Marie Podstatná, Janovice nad Úhlavou
Otilie Krátká, Rohozno
Marie Krebsová, Petrovice nad Úhlavou
Marie Bastlová, Plešiny
Pavel Hrabě, Janovice nad Úhlavou
František Kelner, Spůle
Jan Horský, Janovice nad Úhlavou
Jiří Novák, Janovice nad Úhlavou

85 let
80 let
80 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

