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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z obsahu zpravodaje:
Zprávy z jednání zastupitelstva
realizace plánovaných akcí
Dotace
Jarní sběr odpadu
Zápis do 1. tříd
Úhrada místních poplatků
Varování
O úpravách silnice II/191
Blahopřejeme
Nabídka
MK - změna výpůjční doby
Od dubna na zmrzlinu
Pozvání na letní koncerty
Duben v Janovicích nad Úhlavou

6. března se konalo letošní první veřejné zasedání zastupitelstva města. Kompletní znění usnesení je zveřejněno na
www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno:
Po delší odmlce požádal Úřad práce ČR - pracoviště Klatovy o projednání žádosti o příspěvek na bydlení pro osobu bydlící v
ubytovně čp. 186 (ubytovna spol. MADNAT s.r.o.). Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města svůj postoj k ubytovnám a příspěvkům na bydlení nezměnilo, žádost jednomyslně zamítlo.
Na základě žádosti doručené městu zvolilo zastupitelstvo 4 osoby, které budou vykonávat funkci tzv. přísedících u Okresního
soudu v Klatovech. Na základě návrhu Okresního soudu v Klatovech byly zvoleny paní Alena Jandová, paní Eva Suttá, paní Hana
Holubová a slečna Lucie Rožňová.
Zastupitelstvo projednalo zprávu Policie ČR - obvodního oddělení Nýrsko o situaci a činnosti za rok 2016. V obvodu Nýrsko,
kam spadají i Janovice nad Úhlavou spolu se spádovými obcemi, došlo oproti roku 2015 k výraznému snížení trestné činnosti.

Konkrétně v Janovicích nad Úhlavou proběhla podle sdělení Policie ČR většina zásahů na místních ubytovnách. Takže, pokud nás majitelé ubytoven přestanou zásobovat těmito obyvateli, možná se skutečně staneme poklidným pošumavským městečkem.
Jak jste byli informováni v minulém vydání zpravodaje, došlo po dlouhých a složitých jednáních k dohodě mezi městem a církví ohledně smlouvy o patronství, která řeší podíl města na případných opravách kostela sv. Jana Křtitele. Na Biskupství plzeňském podepsali 20. února 2017 tuto smlouvu Mons. Tomáš
Holub (plzeňský biskup) a Mgr. Ryszard Potęga (farář Římskokatolické farnosti Nýrsko) za církev a Mgr. Michal Linhart (starosta města) za Město Janovice
nad Úhlavou.
Termín dalšího veřejného zasedání:
Zastupitelstvo rozhodlo, že město podá dvě žaloby, a to v záležitostech, které nebylo možné vyřešit dohodou.

pondělí 24. dubna 2017.

V prvním případě se jedná o podání žaloby „o neexistenci zástavního práva“ proti společnosti ANO spořitelní družstvo. Podání žaloby souvisí se soudním
sporem mezi městem a spol. MADNAT. Tento spor o určení vlastníka a vydání nemovitosti (tělocvičny v Rozvojové zóně) město vyhrálo, ale spol. MADNAT
v průběhu soudního řízení nemovitost použila jako zástavu u společnosti „ANO spořitelní družstvo“. Město z tohoto důvodu odmítlo převzít tělocvičnu, kterou si vysoudilo, protože není ve stavu, v jakém byla prodána, tedy prosta všech závazků a břemen. Město provedlo pokus dohodnout se s ANO spořitelním
družstvem o výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí, spořitelní družstvo nabízenou dohodu odmítlo. Z uvedených důvodů nezbylo zastupitelstvu
jiné řešení, než pokusit se o výmaz zástavy z katastru nemovitostí soudní cestou.
V druhém případě se jedná o podání žaloby „o určení existence věcného břemene vydržením“ proti panu Petru Braunovi. Pan Braun je vlastníkem pozemku, po kterém vede jediná přístupová cesta do bývalého lihovaru ve vlastnictví města. Tato cesta byla historicky k vjezdu do objektu používána. Město tedy
panu Braunovi zaslalo návrh, aby byla uzavřena dohoda o zapsání věcného břemene, které by umožnilo přístup do objektu, protože podle názoru právního
zástupce města bylo věcné břemeno tzv. vydrženo. Pan Braun existenci věcného břemene vydržením odmítá uznat, proto město na základě rozhodnutí zastupitelstva přistoupí k podání žaloby, aby o existenci věcného břemene vydržením rozhodl soud.
ZAČALY SE REALIZOVAT AKCE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017
V letošním roce nás čeká spousta práce - o tom, co všechno zastupitelstvo města schválilo v rozpočtu na rok 2017, jsme vás informovali v minulém vydání zpravodaje. V průběhu roku bychom
vás chtěli pravidelně informovat o tom, jak realizace schváleného
rozpočtu pokračuje.
► Jako první proběhlo pořízení pojízdného pódia, které bude sloužit
pro zajištění kvalitních a bezpečných podmínek při pořádání kulturních akcí pořádaných městem. Kromě našich koncertů v parku, pouťových akcí apod. bude možné i zapůjčení okolním obcím. Jedná se o
pojízdné, zastřešené pódium o rozměrech 6 x 6 m. Pódium bylo pořízeno od firmy ŠIBA Plus s.r.o. z Černošic.
► 6. března byly zahájeny práce na obnově sochy sv. Jana
Nepomuckého u rybníka na Veselí. V pátek 10. března byla socha
odvezena do restaurátorské dílny spol. TERRIGENA Art s.r.o. v
Třemošné. Odtud by se nově zrestaurovaný sv. Jan Nepomucký měl
vrátit do konce května. Následně proběhnou terénní úpravy okolí
opravené sochy.
► V březnu bude zahájena demolice budovy bývalé
důstojnické kuchyně u hlavního vstupu do Rozvojové zóny. Demolici bude provádět klatovská stavební firma Václava Popelík.
► Právě v těchto dnech probíhají práce v ulici U Papírny. ČEZ zde provádí rekonstrukci elektrického vedení a v
rámci této akce budou položeny i kabely pro veřejné osvětlení.
► Městský úřad pořídil zahradní sekačku na úpravu veřejných ploch.
► Akce VITAL PARK - venkovní posilovací stroje pro veřejnost byla již zahájena výrobou a v průběhu jara budou stroje instalovány do městského parku. Dodavatelem strojů je pražská firma METAL PRO INDUSTRY s.r.o.

► Jak již bylo zmíněno, město podepsalo smlouvu o spolupráci na opravách kostela sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou. Podle této smlouvy je město připraveno, pokud o to církev požádá, poskytnout dotaci - na kalendářní rok bude poskytována až do výše 1% rozpočtovaných sdílených daní (podle schváleného rozpočtu města) a zároveň bude činit maximálně 50%
nákladů za provedenou opravu či rekonstrukci kostela. V roce 2017 je připraveno v rozpočtu města 230 tis. Církev jako vlastník kostela plánuje, že v letošním roce nechá vypracovat kompletní projektovou dokumentaci.
► V Dubové Lhotě byl vyčištěn rybník na návsi.
► Podle podepsané smlouvy o dílo začala oprava místní komunikace v obci Spůle. Jedná se o opravu cesty od čp. 35
(Kelnerovi) k čp. 59 (Fuchsovi), kterou provádí Silnice Klatovy a.s.
► Při vjezdu do obce Dolní Lhota sundejte nohu z plynu vašeho automobilu.
Byl zde instalován nový měřič rychlosti.
► Intenzivně, i když zatím pouze na papíře v kanceláři projektantů,
jsou připravovány i dvě letošní největší stavební akce - rekonstrukce
Spartakiádní ulice v Janovicích nad Úhlavou a stavební úpravy návsi v
obci Spůle.
Na základě četných dotazů uvádíme, že s připravovanou rekonstrukcí
Spartakiádní ulice souvisí i vykácení bříz a dalších dřevin v prostoru
vedle hlavního vstupu do Masarykovy ZŠ, které provedli janovičtí
hasiči v sobotu 11. března (za což jim město děkuje). I tento prostor bude součástí rekonstrukce.
JAK JE TO S DOTACEMI
Stejně jako v minulých letech i v roce 2017 se pokusíme posílit městský rozpočet o
prostředky z krajských a státních dotací.
Celkem pět žádostí bylo zatím podáno do programů vyhlášených Plzeňským
krajem:
► Oprava místní komunikace v obci Spůle (požádáno o 200 000 Kč)
► Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Veselí (požádáno o 50 000 Kč)
► VITAL PARK v janovicích nad Úhlavou (požádáno o 250 000 Kč)
► Podpora jednotky SDH Janovice nad Úhlavou (požádáno o 59 836 Kč)
► Podpora jednotky SDH Spůle (požádáno o 59 000 Kč)
Tři žádosti byly podány do programů Ministerstva pro místní rozvoj:
► Rekonstrukce Spartakiádní ulice (požádáno o 1 000 000 Kč)
► Rekonstrukce zahrady v mateřské škole (požádáno o 400 000 Kč)
► Dokončení územního plánu města (požádáno o 400 000 Kč)
Jedna žádost byla podána do Operačního programu životní proštředí:
► Modernizace sběrného místa za městským úřadem (požádáno o 785 290 Kč)
V roce 2017 tedy město žádá zatím celkem o 3 204 126 Kč.

JARNÍ SBĚR ODPADU PRO SPÁDOVÉ OBCE
Opět se blíží termín organizovaného jarního sběru odpadu. V letošním
roce proběhne v termínu
od 24. do 30. dubna.
Od pondělí 24.4. budou naváženy kontejnery do všech spádových obcí.
V sobotu 29.4. proběhne svoz nebezpečného odpadu podle následujícího harmonogramu:
Dolní Lhota
08.30 hodin
Vacovy
09.00 hodin
Ondřejovice
09.20 hodin
Hvízdalka
09.40 hodin
Petrovice
10.00 hodin
Dubová Lhota
10.20 hodin
Spůle
10.40 hodin
Plešiny
11.10 hodin
Veselí
11.35 hodin
Rohozno
12.00 hodin
Janovice n.Ú.
12.20 hodin (sběrný dvůr)

Jen pro srovnání, v roce 2016 byl rozpočet města posílen o dotace v celkové výši
Jako každoročně žádáme občany,
2 020 486 Kč.
- aby nevhazovali nebezpečný odpad do kontejnerů na velkoZa všechny jeden příobjemový odpad (vydržte to do soboty a přineste nebezpečný odpad
klad loňské úspěšné
přímo ke svozovému autu),
dotace. Za přispění
prostředků z programu
- aby (pokud je to možné) likvidovali velkoobjemový odpad v
IROP byl pořízen tento
průběhu celého týdne, aby svozová firma byla schopna kontejnery
nový automobil pro
vyvážet.
Děkujeme!
jednotku SDH Janovice
nad Úhlavou. Pomůže
Občané Janovic nad Úhlavou i všech okolních obcí mohou samozřejmě
nejen při zásahu, ale
využít sběrný dvůr za městským úřadem, a to v provozní době:
třeba i pro převoz dětí
►od 1.11. do 31.3. v pátek 14.00 - 17.00 a v sobotu 8.00 - 12.00
na soutěže.
►od 1.4. do 31.10. v pátek 14.00 - 18.00 a v sobotu 8.00 - 12.00
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Na základě sdělení Masarykovy ZŠ Janovice
nad Úhlavou předběžně oznamujeme, že
zápis do 1. tříd
pro školní rok 2017/2018 proběhne
12. dubna 2017 od 8.00 do 15.30 hodin.

31. 3. 2017 KONČÍ LHŮTA PRO ÚHRADU MÍSTNÍCH POPLATKŮ
POZOR! 31. března končí lhůta splatnosti místního poplatku za komunální odpad a ze psů. Žádáme všechny
občany, aby si zkontrolovali, zda mají vše uhrazeno.

VAROVÁNÍ PRO SLUŠNÉ OBČANY!
Jeho jméno sice dobře známe, ale neuvádíme; bydliště - ubytovna na Náměstí čp. 33.
Nejmenovaný je menší postavy, podsaditý, snědší pleti, téměř bez vlasů. Celý den ho vidíte, jak se prochází po městě, většina z
vás se s ním určitě již opakovaně potkala.
Vypadá slušně a neškodně. Ale pozor! Opak je pravdou! Tento muž se nejen prochází, ale rád „navštěvuje“ soukromé dvorky a
zahrady, nahlíží do přízemních oken a někdy i zazvoní, aby se zeptal, zda by nebyla nějaká ta koruna. Když jej přistihnete, má
vždy po ruce výmluvu, že hledá někoho, koho by se zeptal na cestu do ubytovny, na úřad, na nádraží apod.
Pokud tohoto člověka přistihnete na svém pozemku, neváhejte a volejte Policii ČR!

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH ÚPRAVÁCH KRAJSKÉ SILNICE II/191
Silnice II/191 (hlavní silnice Klatovy - Nýrsko) je komunikací II. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje, jejíž správu provádí
pro vlastníka příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK). Podle informace zástupců SÚS
PK byly zahájeny přípravné práce, jejichž výsledkem by mělo být provedení rekonstrukce uvedené silnice II/191. V současné době vypracovává generální projektant spol. DOPAS s.r.o. projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. V
první fázi by měla být provedena rekonstrukce v úseku Janovice nad Úhlavou - Nýrsko. V rámci této rekonstrukce dojde
k dlouhodobě očekávané úpravě stykové křižovatky silnice II/191 se silnicí
II/171 (směr Strážov) na křižovatku okružní. Dále ve směru na Nýrsko bude provedeno rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do Rozvojové zóny (odbočení
do areálu Key Plastics).
A co se týče silnice II/191, podařilo se dohodnout se SÚS PK ještě jednu věc zahájení přípravných prací na vybudování okružní křižovatky v místě křížení silnice II/191 a místní komunikace Klenovská, tedy u hasičské zbrojnice. Tato křižovatka by měla v budoucnu zlepšit průjezd vozidel, ale i zpomalit průjezd
městem. Dohoda mezi městem a SÚS PK je taková, že město zajistí na své náklady zpracování 1. stupně projektové
dokumentace (dokumentaci k územnímu řízení). SÚS PK pak zajistí další stupně projektové dokumentace
(dokumentaci ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentaci) a následně i vlastní stavbu. Podle předběžných odhadů by se město podílelo na nákladech stavby cca 20%.
Jediné, o čem vás zatím nemůžeme informovat, protože to nevíme, jsou termíny, kdy by se obě stavby prováděly. Tak snad se dočkáme!
BLAHOPŘEJEME!

Jen malé vysvětlení, proč narozené občánky našeho
města uvádíme ve zpravodaji i s několikaměsíčním
zpožděním.
Bohužel jsme v tomto případě závislí na evidenci
obyvatel úřadu toho města, kde se dítě narodí. Dřív,
než je informace o narození oficiálně oznámena do
systému evidence obyvatel Městského úřadu Janovice nad Úhlavou, si skutečně nemůžeme dovolit zveřejnit jméno dítěte.
Tímto děkujeme za pochopení
těm „čerstvě narozeným“ i jejich rodičům.

Přejeme hodně zdraví a štěstí
„čerstvě narozeným občánkům“
našeho města:
Barbora VRBOVÁ
narodila se v prosinci loňského roku
Arsentij GENOV
narodil se v prosinci loňského roku
Jakub JŮZA
narodil se v lednu
Izabel SÝKOROVÁ
narodila se v lednu
Petr WALTER
narodil se v lednu
Jan BLAŽEK
narodil se v lednu
Antonín SPĚVÁK
narodil se v lednu
Tobiáš VALEČKA
narodil se v lednu
Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci lednu, únoru a březnu oslavili významné životní výročí.
Božena JOACHIMSTHALEROVÁ, Spůle
103 let
Alois SEIDL, Janovice nad Úhlavou
97 let
Eva Martinová, Janovice nad Úhlavou
85 let
Eva KURZOVÁ, Janovice nad Úhlavou
80 let
Marie TREFANCOVÁ, Janovice nad Úhlavou 75 let
Marie BENEŠOVÁ, Hvízdalka
75 let
Václav BOUDA, Dolní Lhota
75 let
Emilie LAVIČKOVÁ, Janovice nad Úhlavou
70 let
Marie JAKLOVÁ, Janovice nad Úhlavou
70 let
Milena VOTÍPKOVÁ, Dolní Lhota
70 let
Josef MAREŠ, Veselí
70 let
Antonín BURCAL, Dolní Lhota
70 let
Josef HNOJSKÝ, Janovice nad Úhlavou
70 let
Jaroslava NOVÁKOVÁ, Janovice nad Úhlavou 70 let
Blahoslav BUREŠ, Janovice nad Úhlavou
70 let

NABÍDKA
Městský úřad Janovice nad Úhlavou nabízí občanům
zasílání Janovického zpravodaje a přehledu akcí pořádaných městem prostřednictvím e-mailu. Pokud byste
o tuto službu projevili zájem, zašlete svoji mailovou
adresu na starosta@janovice.cz. Vaše adresa bude zařazena do databáze a nebude využita k jinému účelu,
pouze k zasílání uvedených dokumentů.
ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Od 3. dubna dochází k dočasné úpravě výpůjční doby
Městské knihovny Janovice nad Úhlavou.
Pondělí
09.00 - 13.00
Čtvrtek
13.00 - 17.00
Děkujeme všem čtenářům za pochopení.
Budeme se snažit situaci co nejdříve vyřešit.
OD DUBNA NA ZMRZLINU
ZMRZLINKOVNA Janovice nad Úhlavou
oznamuje, že plánuje zahájení provozu

od pátku 14. dubna 2017.

UDĚLEJTE SI V LÉTĚ ČAS A PŘIJĎTE NA KONCERTY
Město Janovice nad Úhlavou pro vás připravilo 3 letní koncerty, které se budou konat v městském parku.
Informujeme o nich s předstihem, abyste „měli čas udělat si čas“!!!
Neděle 18. června, 18.00
SPIRITUÁL KVINTET

Sobota 29. července, 20.00
ABBA STARS

Sobota 26. srpna, 20.00
AC/DC revival - ŠPEJBL‘S HELPRS

DĚTSKÝ DEN

POUŤ SE VRACÍ
FELIX HOLZMANN

pořad určený pro seniory, ale i všechny ostatní zájemce

středa 5. dubna od 17. 00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
Gejzír smíchu u scének legendárního a populárního komika.
Jediný „Felix Holzmann revival“ s autorskými právy od rodiny oblíbeného komika!
Tento zkrácený pořad byl sestaven na základě interaktivního divadelního představení Včera, dnes a zítra aneb Nové scénky Felixe Holzmanna. Oblíbenou dvojici
Felix Holzmann a František Budín nahrazují nová jména: herec, bavič a imitátor David Šír a herec a moderátor Miroslav Reil. Diváci se od srdce zasmějí při
legendárních scénkách Kviz, Ukulele, Alibi, Manželka, Rozvod či Hřbitovní rozhovor. Pořad skvěle baví nejen dříve narozené, ale i mladší generaci!
ZAJIŠTĚNO DROBNÉ OBČERSTVENÍ!

FOLKOVÁ SKUPINA

RUČNÍ STAVĚNÍ MÁJE

„PAST“

neděle 30. dubna od 18. 00 hodin
před hasičskou zbrojnicí
v Janovicích nad Úhlavou

koncert

pátek 7. dubna od 19. 00 hodin
ve staré radnici na Náměstí
Plzeňská skupina PAST hraje písně postavené na sdělení příběhů, zážitků, či dojmů. Vstup zdarma!

Ruční stavění máje provedou tradičně hasiči. Příprava bude probíhat
od 17.30 hodin, vlastní stavění bude zahájeno v 18.00 hodin.
Poté bude v hasičské zbrojnici zajištěno občerstvení.
Celou akci bude reprodukovanou hudbou doprovázet

D.J. JIRKA TOMAN.

JARNÍ PŘEDSTAVENÍ
►předprodej vstupenek jinde a jindy
►netradiční herecké obsazení
►ryze české téma
►ryze české melodie a písničky
►humoru víc než dost

Janovičtí ochotníci při TJ SOKOL Janovice nad Úhlavou
srdečně zvou na představení

A PAK ŽE NEBE NENÍ!

Nudíte se?

21. a 22. 4. 2017
(večer, odpoledne, večer – v 19.30, v 15.00, v 19.30 hodin)

SOKOLOVNA – JANOVICE NAD ÚHLAVOU
předprodej ve staré radnici v Janovicích n./Úhl. od 10. 4. 2017,
v době od 10 do 12 a od 15 do 17 hodin.

Chcete si 2x ročně zablbnout?
Máte zájem nahlédnout pod pokličku
realizace divadelního představení?
Hledáme nové tváře pro doplnění a posílení stávajícího souboru, především muže ve věku od 25 do 60 let.
Konkurzy nepořádáme, ale upřednostňujeme smysl pro humor, dobrý řečový
projev a schopnost zpívat.
Zahoďte ostych a přijďte mezi nás!

