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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Letošní poslední veřejné zasedání, z kterého vám přinášíme informace, se konalo 18. prosince. Úplné znění 
všech přijatých usnesení najdete jako vždy na www.janovice.cz. 
Hlavním bodem programu zasedání bylo projednání rozpočtu na rok 2018 - podrobný rozpočet, který zastupi-
telstvo schválilo, máte k dispozici v samostatném článku tohoto zpravodaje.  
Kromě rozpočtu projednalo zastupitelstvo další záležitosti: 
►České dráhy oznámily městu, že připravují prodej výpravní budovy v železniční stanici Janovice nad Úhla-

vou (podrobnější informace zatím nejsou známy). V souvislosti s tím nabídly městu k odkoupení čtyři pozem-

ky v k.ú. Spůle a k.ú. Veselí, které se nacházejí pod komunikacemi v majetku města. Zastupitelstvo projevilo 

zájem o jednání s Českými dráhami o odkoupení těchto pozemků. 

► Zastupitelstvo města zamítlo žádost manželů Mikulových o prodej pozemků v Janovicích nad Úhlavou a 

souhlasilo s jejich  pronájmem. Žadatelé mají zájem o využití travního porostu. 

► Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o prodeji nemovitostí v Rozvojové zóně, kterou podala spol. BV kovo s.r.o. 

► Zastupitelstvo rozhodlo provést směnu pozemků v k.ú. Petrovice nad Úhlavou mezi městem a manželi Ku-

balakovými.  

► Zastupitelstvo schválilo návrh na výmaz věcného břemene služebnosti pro jednotku č. 503/51 – nebytový 
prostor v č.p. 503 v Rozvojové zóně. 

► Zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem uložení elektrického vedení pro Ja-
na Raysera (Spůle). 

► Zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2017 o místním poplatku za komunální odpad. 

► Zastupitelstvo města schválilo cenu vodného a stočného na rok 2018. 

VYDAŘENÝ ADVENT 

Máme za sebou tři ad-

ventní neděle a doufáme, 

že ke spokojenosti přispěl 
i program, který pro vás 

připravilo Město Janovi-

ce nad Úhlavou. Podle 

hojné účasti to vypadá, 

že se připravený program 

líbil a že adventní akce 

patří k těm oblíbeným.  

Dovolte, abych jménem 

svým i jménem Města 
Janovice nad Úhlavou 

poděkoval všem, kteří se 

podíleli na přípravách a 

organizaci adventního 

programu, a to přede-

vším paní Olze Kováří-
kové jako hlavní orga-
nizátorce, a dále pak  

zaměstnancům městské-

ho úřadu, janovickým 

hasičům, cukrárně Zmrz-

linkovna, dětem a peda-

gogům mateřské i zá-

kladní školy, janovickým 

ochotníkům, hostům, kte-
ří na akcích vystupovali, 

a zkrátka všem, kteří ně-

jak pomohli.  

Ale nejvíc děkuji vám - 

návštěvníkům, kteří se 

přišli podívat a ocenit 

tím snahu všech, kteří 

adventní program připra-

vovali. 

Děkuji!!!  

Michal Linhart, starosta  

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Místní poplatek za odpad zůstane v roce 2018 stejný 
jako v předchozích letech, tedy 520,- Kč na osobu 
ročně. Poplatník, který poplatek uhradí, má právo 
využívat celý systém likvidace odpadů (vývoz popel-
nic, kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr města, 
jarní a podzimní sběr odpadů ve spádových obcích). 

Splatnost poplatku je do konce března. 

VODNÉ A STOČNÉ 

Na základě jednání mezi městem a spol. VODOSPOL 
s.r.o., která provozuje městské vodovody a kanaliza-
ce, byla stanovena cena vodného ve výši 33,15 Kč 
včetně 15% DPH a cena stočného ve výši 31,61 Kč 
včetně 15% DPH. U vodného došlo k navýšení o 58 
haléřů z důvodu vyšší ceny surové vody nakupované 
do úpravny a u stočného o 27 haléřů díky mírnému 
navýšení provozních nákladů. 

Termín dalšího veřejného zasedání: 
pondělí 26. února 2017 



PROSBA VŠEM ŘIDIČŮM  

 

Vážení řidiči jezdící k základní škole! 

Moc vás prosíme, využívejte k vystupování a nastupování svých 

dětí výhradně k tomu určený prostor, který k tomu účelu před 

školou vznikl - tedy jednosměrnou komunikaci podél plotu areálu 

školy (viz obrázek). Věřte tomu, že bude - li tato komunikace plně 
a správně využívána, bude fungovat a vaše děti dojdou po chodní-

ku bezpečně až do areálu školy.  

Aby byla k tomuto účelu vybudovaná komunikace plně funkční, je 

potřeba dodržovat zejména tyto tři zásady: 

► zastavit co nejdále, aby mohla vjíždět další vozidla, 

► po vystoupení dítěte necouvat, ale jet dopředu, 

► pokud chcete jít s dítětem až do budovy školy, 
nenechávejte své auto tak, že znemožníte projíždění 
dalších vozidel. Pokud chcete parkovat delší dobu, můžete 
využít nová parkoviště ve Spartakiádní ulici. 

Doufejme, že si na tuto novinku všichni brzy zvykneme a že bude 

(tak, jak předpokládal projektant) sloužit k bezpečnému vystoupe-

ní a nastoupení dětí a ne jako důvod k hádkám mezi řidiči jen pro-

to, že někdo zastaví své auto bez ohledu. 

Závěrem dovolte, abychom poděkovali té převážné většině ohledu-

plných řidičů, kteří účel nové stavby pochopili a pro které je vlast-
ně tento článek bezpředmětný. 

 

ČASTO SE PTÁTE! 

Vážení čtenáři, rádi by-

chom    do našeho zpra-

vodaje zavedli rubriku 

„ČASTO SE PTÁTE!“. 

Čas od času se v našem 

městě objeví něco, co vás 
překvapí    (ať již příjem-

ně, či nepříjemně). Mluví 

se o tom, hledají se odpo-

vědi na otázky: „Kdo to 

vymyslel?“ „Proč je to tak a ne jinak?“ apod. … A odpovědi nikde, 

neví je nikdo, ani na ulici, ani v hospodě... 

Proto se pokusíme „vychytat“ takové otázky a odpovědět na ně. 

Dnešní otázka:  

Proč se vykácely stromy kolem hřbitova? 
Odpověď: 

Velká část jehličnatých stromů kolem hřbitova byla suchá, ne-

zdravá a napadená kůrovcem. Po poradě s odborným lesním hos-
podářem bylo rozhodnuto, že stromy budou pokáceny najednou, 

protože u mnohých již hrozilo nebezpečí pádu při větších vě-

trech. Postupné kácení by bylo problematické i vzhledem k okol-

ní zemědělské činnosti.  

A co bude dál? V roce 2018 je naplánována likvidace všech paře-

zů, srovnání terénu a zavezení kvalitní zeminou. Protože je do-

poručeno, aby půda nějaký čas „odpočívala“, je nová výsadba plá-

nována na rok 2019. 

Mějte prosím trpělivost a přečkejte dobu, kdy se budou provádět 

práce. Cílem je, aby byl hřbitov opět důstojným místem. Určitě k 
tomu přispěje nejen nová zeleň, ale také stavební úpravy vnitř-

ních prostor obřadní síně, které město plánuje v příštím roce. 

 

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2018 

Jak již bylo uvedeno, schválení rozpočtu na příští rok bylo hlavním 

bodem programu veřejného zasedání dne 18. prosince 2017. 

Příjmová část rozpočtu byla schválena ve výši 40 595 000 Kč.  

Největší podíl na příjmech města mají tzv. daňové příjmy, které jsou 

v příštím roce plánovány ve výši 35,6 mil. Kč (výpočet daňových pří-

jmů určuje zákon o rozpočtovém určení daní). Zbytek příjmové části 
rozpočtu tvoří nedaňové příjmy (největším přínosem do této části roz-

počtu je lesní hospodářství), kapitálové příjmy a přijaté transfery. 

Výdajová část rozpočtu byla schválena ve výši 52 019 100 Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (tzv. „schodek rozpočtu“) ve výši         11 
424 100 Kč bude kryt finanční rezervou z předchozích let. 

Plánované výdaje na rok 2018 byly předběžně projednány již na ve-
řejném zasedání 30. října, kde se zastupitelé především shodli na 

tom, jaké velké investiční akce navrhnou ke schválení na rok 2018.  

Kompletní rozpočet města na rok 2018 je zveřejněn na úřední desce 

(www.janovice.cz).  

Jako každoročně tvoří největší část výdajů zabezpečení chodu města 

a spádových obcí a chodu městského úřadu, tedy tzv. provozní výdaje. 

Ty se vždy pohybují v přibližně stejném rozmezí a v roce 2018 jsou 

schváleny ve výši 25 724 100 Kč. 

Samostatně zastupitelstvo města schvaluje jednotlivé investiční akce. 

Zastupitelstvo posoudilo jednotlivé investiční akce, jejich potřebnost, 

jejich smysluplnost a samozřejmě jejich finanční náročnost a rozhod-
lo, že v roce 2018 bude město realizovat tyto akce: 

Silniční hospodářství: 

► oprava místní komunikace v Dubové Lhotě od železniční trati k čp. 
9 a čp. 23 (Lhotský mlýn) - náklady 350 tis. Kč, 

 



► vypracování projektové dokumentace na vybudování okružní křižovatky mezi hlavní silnicí č. II/191 a Klenovské ulice u hasičské 

zbrojnice (budoucí realizace závisí na rozhodnutí Správy a údržby silnic plzeňského kraje - náklady 192 tis. Kč, 

► vypracování projektové dokumentace na dokončení úprav kolem základní školy (nová parkoviště mezi hlavním vstupem do ZŠ a 

zadním vstupem ke školní kuchyni - ve směru na Rohozno) - náklady 92 tis. Kč, 

► vypracování studie, která by stanovila podmínky pro možnosti vybudování chodníku pro pěší k Rozvojové zóně (směr Strážov) - 
náklady 97 tis. Kč. 

Vodohospodářská infrastruktura 

► stavební úpravy vodjemu v Janovicích nad Úhlavou - náklady 200 tis.Kč, 

► výměna šoupat a armatur v souvislosti s rekonstrukcí návsi ve Spůli - náklady 350 tis. Kč, 

► prodloužení části dešťové kanalizace v obci Vacovy - náklady 73 tis. Kč, 

► opravy v prameništi Javor a vodojemu Amerika - náklady 170 tis. Kč 

► opravy vodovodního potrubí pro dodávku vody do Rozvojové zóny - náklady 250 tis. Kč, 

► vypracování projektové dokumentace na vybudování oddílné splaškové kanalizace v části Rozvojové zóny - náklady 220 tis. Kč, 

► úpravy prostoru bývalého rybníka na Veselí (včetně veřejného prostranství kolem restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého) - 

náklady 605 tis. Kč, 

► nové zábradlí u rybníka v Plešinech - náklady 85 tis. Kč, 

Příspěvkové organizace 

► oprava vstupních schodišť do obou pavilonů mateřské školy - náklady 183 tis. Kč, 

► nové oplocení areálu mateřské školy - náklady 250 tis. Kč, 

► výsadba nové zeleně v areálu mateřské školy - náklady 315 tis., 

► vypracování projektové dokumentace na obnovu inženýrských sítí v základní škole - náklady 425 tis. 

Ostatní 

► rozšíření veřejného osvětlení v Podsedkách a v ulici U Papírny - 121 tis. 

► nejnutnější úpravy v objektu lihovaru (oprava střechy, tesařské práce, úprava nádvoří - náklady 600 tis. Kč  

► výměna stávajícího místního rozhlasu v obci Spůle za bezdrátový - náklady 90 tis. Kč, 

► úpravy elektřiny v nebytových prostorech čp. 315 na koupališti - 100 tis. Kč, 

► dokončení územního plánu - náklady 1 mil. Kč, 

► zřízení dvou posuvných automaticky ovládaných bran do hlavních vjezdů v Rozvojové zóně (souvisí s úpravou pravidel pohybu vozidel 

nad 3,5 tuny po areálu) - náklady 300 tis. Kč, 

► vybavení sloužící k zajištění kulturních akcí (party stan a výčepní zařízení) - náklady 330 tis. Kč, 

► rekonstrukce vniřních prostor obřadní síně na hřbitově (stavební práce, okna, malování, nová aparatura …) - náklady 932 tis. Kč, 

► stavební úpravy v budově městského úřadu (nová WC u zasedací místnosti v 1. patře, stavební úpravy vestibulu a chodeb, strop v 

zasedací místnosti, nová 
ozvučovací technika) - 

náklady 1,3 mil. Kč, 

► stavební úpravy garáže 

za úřadem (přestavba na 

sklad stolů a židlí) a 

výstavba přístřešku na 

garážování služebního 

vozidla - náklady 465 tis. 

Kč,  

► rekonstrukce návsi v 
obci  Spůle  (úpravy 

veřejných prostranství, 

nové komunikace, nová 

parkovací místa, výsadba 

zeleně) - náklady 6,6 mil, 

Kč, 

► rekonstrukce koupaliště 

v Janovicích nad Úhlavou - 

náklady 10,6 mil. Kč. 

STUDIE 
REKONSTRUKCE 
KOUPALIŠTĚ                            

                                 → 



DĚTSKÝ DEN  DĚTSKÝ DEN   
POUŤ POUŤ  

 

 

 

BLAHOPŘEJEME! 

Přejeme hodně zdraví a štěstí  
„čerstvě narozeným občánkům“ našeho města: 

 
Václav Korous  narodil se v říjnu 

Anna Smolíková  narodila se v říjnu 

Matěj Nedoma  narodil se v listopadu 

Stella Sivoňová  narodila se v listopadu 

Matyáš Kelner  narodil se v listopadu 

 
Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům, 

kteří v měsíci listopadu a prosinci oslavili významné životní výročí: 
Anna Burešová, Petrovice nad Úhlavou 94 let 

Štefan Krebs, Petrovice nad Úhlavou  90 let 

Václav Kroupar, Janovice nad Úhlavou 90 let 

Jana Macurová, Janovice nad Úhlavou  80 let 

Vladimíra Kasíková, Janovice nad Úhlavou 80 let 

Marie Schusterová, Janovice nad Úhlavou 75 let 

Jiřina Braunfuchsová, Spůle   70 let 

František Plánička, Janovice nad Úhlavou 70 let 

Vojtěch Reitmajer, Petrovice nad Úhlavou 70 let 

Josef Nový, Dubová Lhota   70 let 

 

BESEDA 
úterý 16. ledna od 18.00 hodin 
v zasedacím sále městského úřadu 

Pozvání na besedu do Janovic nad Úhlavou přijala 

úspěšná spisovatelka, herečka a skvělá 

vypravěčka  

IVANKA DEVÁTÁ 
Srdečně vás zveme. 

ART STUDIO  

ŠPERK Z KORÁLKŮ 

úterý 23. ledna od 18.00 hodin  
v městské knihovně 

Plesová sezóna začíná, vyrobte si originální šperk 

z korálků s Natálkou Vítovcovou. Zájemci, hlaste se pře-

dem v městské knihovně. 

ROZHOVORY MEZI HOUSLEMI A KONTRABASEM 
pátek 26. ledna od 19.00 hodin  
v budově staré radnice na Náměstí 

PRAŽSKÉ SMYČCOVÉ DUO: 

Housle -  doc. Miloš Černý 

Kontrabas -  Eva Šašinková 

KURZ GRAFOLOGIE                       ZÁKLADY HÁČKOVÁNÍ A PLETENÍ 
 

Dospělí zájemci, kteří chtějí proniknout do grafologie nebo se chtějí učit háčko-
vat a plést, se mohou přihlásit v městské knihovně, kde také zís-
kají další informace. Přihlásit se můžete  osobně, telefonicky na 
číslo 376392559 nebo mailem na adresu knihovna@janovice.cz .  

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE  
BABÍ LÉTO NA JANOVICKU 

 

1. místo: Tomáš Petrmichl, foto Motýl 
2. místo: Vendula Francová, foto Pavučina na mostě 
3. místo: Lea Veseláková, foto bez názvu 
 

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili:  

Bohumír Bouška   Petr Nový 
Vendula Francová  p. Kindl 
Karel Kohout   Jana Míšková 
Markéta Míšková  Milena Míšková 
Dagmar Petrmichlová   Tomáš Petrmichl 
Pavla Petrová   Lea Veseláková 
Jindřich Vízek 
 

Správné odpovědi na hádanky:  

Vesnice na fotografii byla Nová Víska, foceno z rozhledny 

sv. Markéta;  

Druhá fotografie byla vyfocena u kaple sv. Felixe na Kleno-

vé. 
Všechny fotografie byly krásné, návštěvníci výstavy měli 

těžkou úlohu vybrat jen tři. Fotografie z výstavy naleznete 

v záložce Fotogalerie na www.knihovna.janovice.cz. 

Děkujeme rovněž panu Jiříkovi z Kodaku Klatovy 

za slevu při vyvolání fotografií. 

Mgr. Olga Kováříková, vedoucí městské knihovny 

NABÍDKA 
Kdo má zájem o pozvánky na kulturní 
akce v Janovicích nad Úhlavou zasíla-
né e-mailem, napište si do knihovny 
na adresu  

knihovna@janovice.cz 

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI 
v sobotu 3. února  

od 14.00 hodin 
 
 

                                                                                
 

KOUZLO TANCE 
Výstava výtvarných prací dětí z Masarykovy základní 

školy Janovice nad Úhlavou na téma KOUZLO TANCE 

začíná vernisáží  

ve čtvrtek 18. ledna od 14.30 hodin  
v městské knihovně.                                                                             

1. místo 2. místo 3. místo  


