
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou 

Datum konání: 27. 08. 2018 

Usnesení č. 48/2018: 

Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Bc. Libora Čecha a Alenu Nosálovou. 

Usnesení č. 49/2018: 

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

Usnesení č. 50/2018: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty. 

Usnesení č. 51/2018: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozpočtových opatřeních. 

Usnesení č. 52/2018: 

Zastupitelstvo města rozhodlo opakovaně 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 3.7.2018 do 20.7.2018. 

Usnesení č. 53/2018: 

Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí prodat pozemek p.č. st. 706 a stavbu na ní stojící, pozemek 
p.č. st. 708 a stavbu na ní stojící, část pozemku p.č. 2407/148, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou 
(Rozvojová zóna). Žádost podala spol. ACTI PACK CZ, a.s. 

Usnesení č. 54/2018: 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že odkoupí pozemek p.č. 2617/2 od pana Daniela Kaši a část pozemku 
p.č. 2598/1 od manželů Dany a Milana Vacovských. 

Návrh usnesení č. 55/2018: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o směnu pozemku p.č. 386/33 v k.ú. Petrovice nad 
Úhlavou a pozemku p.č. 1380/3 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 
10.8.2018 do 27.8.2018. 

Usnesení č. 56/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem práva oprav hráze 
rybníka, chůze a jízdy na pozemku p.č. 421 v k.ú. Vacovy. Oprávněným je Kolowrat-Krakowský 
Maximilian Alexander. 

Návrh usnesení č. 57/2018: 

Zastupitelstvo města vydalo Řád veřejného pohřebiště Města Janovice nad Úhlavou. 

 



Usnesení č. 58/2018: 

Zastupitelstvo města: 

a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou 
výši 2.066.650,-Kč; 

b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány 
takto:  

 stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.050.000,- 
Kč; 

 přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec 
Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající počtu 
obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč (výše vkladů jednotlivých společníků jsou 
uvedeny v návrhu společenské smlouvy); 

c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle 
přiloženého návrhu. 

Usnesení č. 59/2018 

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor, kterou 
podala spol. ZKD Sušice. 

Usnesení č. 60/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 17/2018, kterou uzavřou 
Develop-start spol. s r.o. a pan Pavel Kuba. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové 
zóně evidována pod evid. č. 174. Předmětem podnájmu je objekt č. 9. 

Usnesení č. 61/2018 

V souladu s §76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění rozhodlo 
zastupitelstvo města poskytnout mimořádnou odměnu starostovi města za plnění mimořádných a 
významných úkolů obce. 

 

Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.   


