Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou
Datum konání: 23. 04. 2018
Usnesení č. 09/2018:
Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Tomáše Jiříka.
Usnesení č. 10/2018:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města.
Usnesení č. 11/2018:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty.
Usnesení č. 12/2018:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozpočtových opatřeních.
Usnesení č. 13/2018:
Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 2407/244 a o prodej části pozemku
č. 2407/244 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Žádost podalo Společenství domu čp. 503.
Usnesení č. 14/2018:
Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej části pozemku č. 403/1 v k.ú. Spůle, kterou
podali manželé Lenka Tětková a Pavel Tětek. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od
5.4.2018 do 23.4.2018.
Usnesení č. 15/2018:
Zastupitelstvo města zamítlo žádost o prodej pozemku p.č. 2662/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou,
kterou podal Jiří Novák.
Usnesení č. 16/2018:
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemek p.č. 264/3 v k.ú. Rohozno (vlastník Město Janovice
nad Úhlavou) za pozemky p.č. 1945/5, p.č. 1951 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a pozemek p.č. st. 17/2
v k.ú. Petrovice nad Úhlavou (vlastník Jednotné zemědělské družstvo Janovice nad Úhlavou). Záměr
byl zveřejněn na úřední desce města od 27.2.2018 do 16.3.2018.
Usnesení č. 17/2018:
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním s Biskupstvím plzeňským o podmínkách
prodeje případně směny pozemků za účelem zamýšlené výstavby stavebních parcel.
Usnesení č. 18/2018:
Zastupitelstvo města odmítlo nabídku na odkoupení pozemku parc. č. 224 v k.ú. Janovice nad
Úhlavou.

Usnesení č. 19/2018:
Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem uložení přípojky plynu
pro rodinný dům čp. 158 v Janovicích nad Úhlavou do pozemku parc. č. 2708/1 v k.ú. Janovice nad
Úhlavou. Oprávněnými jsou manželé Eva a Ján Škultétyovi.
Usnesení č. 20/2018:
Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem uložení inženýrských
sítí pro novostavbu rodinného domu v Janovicích nad Úhlavou do pozemku parc.č. 291/1 a parc.č.
291/14 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Oprávněnými jsou manželé Lucie a Jan Spěvákovi.
Usnesení č. 21/2018:
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s §67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, že ve volebním období v letech 2018 – 2022 bude zastupitelstvo města
složeno z devíti členů.
Usnesení č. 22/2018:
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k vydání směrnice stanovující postup při povolování
kulturních, společenských a sportovních akcí, které mohou dočasně omezit užívání místních
komunikací.
Usnesení č. 23/2018:
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 200 000,- Kč od Plzeňského kraje v rámci
dotačního titulu PSOV PK 2018 – Projekty obcí. Název akce: „Dubová Lhota – oprava místní
komunikace“.
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