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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 

Datum konání: 18. 12. 2017 

Usnesení č. 64/2017: 

Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Alenu Nosálovou. 

Usnesení č. 65/2017: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města. 

Usnesení č. 66/2017: 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty. 

Usnesení č. 67/2017: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozpočtových opatřeních k 30.11.2017. 

Usnesení č. 68/2017: 

Zastupitelstvo města projevilo zájem o jednání s Českými drahami o převodu pozemků pod místní 

komunikací v k.ú. Spůle (p.č. 255/2 a 255/5) a v k.ú. Veselí (286/3, 286/4 a 286/5).  

Usnesení č. 69/2017: 

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o prodej pozemků p.č. 2457/1 a 2541/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a 

pověřuje starostu města, aby navrhl žadatelům pronájem předmětných pozemků. 

Usnesení č. 70/2017: 

Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí ve věci žádosti o prodeji nemovitostí v Rozvojové zóně, kterou 

podala spol. BV kovo s.r.o. 

Usnesení č. 71/2017: 

Zastupitelstvo města rozhodlo provést směnu pozemků v k.ú. Petrovice nad Úhlavou mezi Městem Janovice 

nad Úhlavou a manželi Ioanem a Marií Kubalakovými. Přijetím tohoto usnesení se v plném rozsahu ruší 

usnesení č. 32/2017 ze dne 26.06.2017. 

Usnesení č. 72/2017: 

Zastupitelstvo města schválilo návrh na výmaz věcného břemene služebnosti pro jednotku č. 503/51 – jiný 

nebytový prostor vymezené v budově Janovice nad Úhlavou, č.p. 503, bytový dům na parcele st. 631/1 

v k.ú. Janovice nad Úhlavou (zapsáno na LV č. 1539 pro k.ú. a obec Janovice nad Úhlavou). 

Usnesení č. 73/2017: 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem uložení elektrického vedení 

do pozemků parc. č. 956/1 a 956/2 v k.ú. Spůle. Oprávněným je ČEZ Distribuce a.s. 
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Usnesení č. 74/2017: 

Zastupitelstvo města schvaluje s platností od 01.01.2018 odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 

města. Výše odměn je stanovena podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Usnesení č. 75/2017: 

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Usnesení č. 76/2017: 

Zastupitelstvo města schválilo cenu vodného na rok 2018 ve výši 28,83 Kč (včetně 15% DPH 33,15 Kč) a 

cenu stočného na rok 2018 ve výši 27,49 Kč (včetně 15% DPH 31,61 Kč). 

Usnesení č. 77/2017: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2018 včetně rozpočtů příspěvkových organizací 

města. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 40 595 000,- Kč a výdaje rozpočtu ve výši 52 019 100,- Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finanční rezervou z uplynulých let. Dále zastupitelstvo města schválilo 

střednědobý výhled města na roky 2019 – 2021 včetně střednědobých výhledů příspěvkových organizací 

města. 

 

 

Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.   MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta, v.r. 

    


