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VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
další rok se blíží ke konci a já mám pocit, že utekl zase o něco rychleji než ten předchozí. Proto mám pro vás návrh - i v této zrychlené
době je možné se na chvíli zastavit. Takovým malým, ale příjemným pozastavením mohou být právě blížící se Vánoce, tedy čas,
kdy jsme si navzájem blíž a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vánoční stůl plný dobrého jídla, vánoční stromek a pod ním dárky,
rozzářené dětské oči, setkání rodiny, na to se nezapomíná. Asi proto
se většina z nás na Vánoce tolik těší. A právě proto, že Vánoce
nejsou jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale také o setkání s
těmi, které máme rádi, nespěchejme tolik, zastavme se, potkejme se
...
U příležitosti vánočních svátků mi dovolte, abych vám jménem
města Janovice nad Úhlavou a jménem svým popřál pohodu, klid a
příjemný odpočinek (a samozřejmě trochu toho dobrého jídla a nějaký ten dárek) a zároveň hodně štěstí, úspěchů a hlavně zdraví v novém roce 2019.
Michal Linhart, starosta města
ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 17. prosince se konalo poslední letošní veřejné zasedání
zastupitelstva města. Zde uvádíme to hlavní, co bylo na veřejném
zasedání projednáno.
Zastupitelstvo rozhodlo o směně pozemků v Petrovicích mezi paní
Květoslavou Bouřilovou a městem Janovice nad Úhlavou.
Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek p.č. 2407/128 v Rozvojové
zóně. Kupujícím je spol. NOVARES CZ Janovice s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo zřízení věcných břemen služebnosti:
► spol. ARBO spol. s r.o. za účelem uložení inženýrských sítí pro novostavbu opravárenské haly v Rozvojové zóně,
► spol. GasNet s.r.o. za účelem provedení stavby plynárenského
zařízení – přeložky plynovodní přípojky pro rodinný dům pana Petra Jeníka v Dubové Lhotě,
►manželům Marcele a Pavlu Boorovým za účelem uložení vodovodu a kanalizace pro rodinný dům,
►panu Bc. Martinu Burešovi za účelem uložení elektrické přípojky
pro rodinný dům v Plešinech.
Zastupitelstvo zamítlo žádost o prodloužení vodovodního řadu, kterou podal spolek Tvrz Veselí, z.s.
Zastupitelstvo schválilo pět smluv o podnájmu v Rozvojové zóně.

Ve všech případech se jedná o zájemce o skladování a parkování
vozidel.
Zastupitelstvo rozhodlo o přijetí dotace ve výši 958 815,- Kč na akci
„Oprava střechy MŠ Janovice nad Úhlavou“.
Zastupitelstvo rozhodlo o výši ceny vodného a stočného na rok
2019. Cena vodného je stanovena ve výši 29,71 Kč bez DPH
(34,17 Kč včetně 15% DPH) za m3 a cena stočného je stanovena
ve výši 28,09 Kč bez DPH (32,30 Kč včetně 15% DPH) za m3.
Úprava ceny oproti roku 2018, která činí u vodného 1,02 Kč a u
stočného 0,69 Kč, je ovlivněna především nárůstem ceny nakupované surové vody.
Zastupitelstvo vydalo novou obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje výši místního poplatku za odpad na rok 2019. Poprvé od
roku 2013 bylo zastupitelstvo nuceno přistoupit k navýšení tohoto
poplatku. Důvodem je výrazný nárůst nákladů na svoz a likvidaci
komunálního odpadu. Na rok 2019 byl stanoven místní poplatek ve
výši 550,- Kč na osobu a rok. Občan, který má poplatek zaplacen, může plně využívat celý odpadový systém - vývoz popelnic,
sběrný dvůr, kontejnery na tříděný odpad a ve spádových obcích
jarní a podzimní sběr odpadu. Splatnost místního poplatku je do
konce března. Platit lze převodem nebo přímo v pokladně městského úřadu a to v hotovosti i platební kartou. Výzvy k úhradě s výší
poplatku a veškerými informacemi budo doručovány v lednu 2019.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávy Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou a Mateřské školy Janovice nad Úhlavou.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí návrhy rozpočtů na rok 2019 a
návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 – 2022 - tyto
ze zákona povinné dokumenty předložily svazky obcí, v nicž je město Janovice nad Úhlavou členem (Úhlava d.s.o. a Sdružení obcí pro
skupinový vodovod).
Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády č.
202/2018 Sb. stanovilo měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Hlavním bodem programu veřejného zasedání zastupitelstva města bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2019. Po projednání jednotlivých kapitol rozpočtu rozhodlo zastupitelstvo, že v
roce 2019 bude město hospodařit podle schodkového rozpočtu, a to
s příjmy ve výši 42 227 152,00 Kč a výdaji ve výši 64 336 344,00
Kč. Vysoké výdaje ovlivní v roce 2019 především stavba nového
koupaliště v Janovicích nad Úhlavou. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
je krytý finanční rezervou z uplynulých let. To hlavní z rozpočtu na
rok 2019 se dozvíte dále ve zpravodaji.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019

CO SE TO DĚJE VE ŠKOLCE?

Zastupitelstvo města důkladně projednalo návrh rozpočtu na rok 2019. Díky finanční rezervě uložené na účtu u České národní banky se zastupitelstvo rozhodlo,
že schválí rozpočet s vyššími výdaji než příjmy. Výdajová část rozpočtu bude nejvýrazněji ovlivněna rekonstrukcí koupaliště.
A jak tedy bude vypadat rozpočet na rok 2019?
Příjmy rozpočtu města, které tvoří daně a místní poplatky, případné prodeje majetku města, jsou plánovány ve výši 42 227 152,00 Kč.
Proti tomu jsou navrženy výdaje ve výši 64 336 344,00 Kč.
Téměř polovinu výdajů (30 000 344,00 Kč) tvoří běžné provozní výdaje. Ty slouží
zejména k zajištění chodu města, městského úřadu a deseti spádových obcí (sem
patří např. opravy a údržba městského majetku města, veřejné osvětlení, úklid
sněhu, sekání trávy, vodohospodářská infrastruktura, likvidace odpadů, městský
rozhlas apod. …). Dále je z těchto výdajů zajišťován např. provoz základní a mateřské školy, městské knihovny, hasičských jednotek, jsou z nich hrazeny kulturní a
společenské akce pro občany, dotace pro sportovní a další zájmové spolky a mnoho
dalšího.

Začít s opravou střechy v prosinci? Nezbláznili se?
Věřím tomu, že takové otázky si položili mnozí z
vás, když viděli, že se v mateřské škole staví lešení.
Nezbláznili! Je to sice „šibeniční“ termín, ale podařilo se zcela nečekaně získat dotaci ve výši 970 tis.
Kč na výměnu střešní krytiny na obou pavilonech.
Tak co s tím - provést v prosinci nebo dotaci vrátit?
Rozhodnutí bylo jednoduché a protože nám vyšla
vstříc i dodavatelská firma CD Střechy, byla akce
ještě v prosinci zahájena.

Zbylá částka, tedy 34 336 344,00 Kč, bude určena na tzv. kapitálové výdaje, tj. na
investiční akce a velké opravy. Na rok 2019 schválilo zastupitelstvo města tyto kapitálové výdaje:
► vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí pro účely
zamýšleného vybudování okružní křižovatky u hasičské zbrojnice v Janovicích nad
Úhlavou a vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí pro účely
zamýšleného vybudování parkovacích ploch u Masarykovy ZŠ (při silnici směr
Rohozno);
►vypracování projektové dokumentace na
inženýrských sítí v objektu Masarykovy ZŠ;

VE SPŮLI NA NÁVSI SE ASFALTUJE …

zamýšlenou rozsáhlou rekonstrukci

► vybudování opěrného zdiva - ochrana proti záplavám na Spůlském potoce;
►oprava místní komunikace
„Rameno“ (Ondřejovice);

a

odvodu

dešťové

vody

v

místní

části

► další úpravy v objektu bývalého lihovaru;
► dokončení oplocení areálu mateřské školy;
►vybavení dětského hřiště v Petrovicích;
►rozšíření veřejného osvětlení v obcích Petrovice a Hvízdalka;
►úpravy areálu městského hřbitova - nátěr oplocení, nová vstupní vrata,
výsadba nové zeleně místo vykácených jehličnanů, dokončení úprav obřadní síně;
►výsadba nové zeleně na místě bývalého „rybníka“ v obci Veselí;
►výkup pozemků na plánovanou výstavbu stavebních parcel - 2. etapa v lokalitě
Pod Vodárnou;
► dokončení dvou největších staveb zahájených v roce 2018 - rekonstrukce
koupaliště v Janovicích nad Úhlavou a rekonstrukce návsi v obci Spůle;
►dokončení územního plánu města.
Doufejme, že se nám všechno nebo aspoň většina toho, co jsme si naplánovali,
podaří v roce 2019 splnit.
Držte nám palce!

… A NA KOUPALIŠTI V JANOVICÍCH
SE BETONUJE

RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“

BLAHOPŘEJEME
Přejeme hodně zdraví a štěstí
„čerstvě narozené občance“ našeho města.

Dnešní otázka:
V Rozvojové zóně v Janovicích nad
Úhlavou prý bude otevřeno léčebné
zařízení pro seniory?

Je to
Lucie NOVÁKOVÁ

Odpověď:
Je to skutečně tak. Dříve jsme vás neinformovali, protože jsme sami neměli dostatek
informací. Nyní vás tedy můžeme seznámit
s tím, co víme.
Pražská stavební firma XATOSTAV s.r.o., která je současným vlastníkem domu
čp. 504 v Rozvojové zóně (bývalý ubytovací objekt uvnitř areálu), dokončuje přestavbu na léčebné zařízení. Po dokončení stavebních prací převezme provozování
spol. Clementas - centrum pro seniory, která již provozuje několik podobných zařízení v ČR.
Co nabízí
V nově zrekonstruovaných domovech je útulné prostředí, které nabízí veškeré pohodlí včetně bezbariérového přístupu. V nových interiérech se klienti pravidelně
schází ve společenských místnostech, utužují kondici v tělocvičně nebo dochází na
skupinové terapie. Pro odpočinek využívají pokoje nebo venkovní prostory - zahradu.
Komu péči poskytují
V domově Clementas se starají o seniory, a to především ty, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou, klienty po cévních mozkových příhodách a klienty s omezenou mobilitou.
Poskytovaná péče
Clementas nabízí specializovanou sociální a zdravotní péči, která vždy vychází z
individuálních potřeb každého klienta. Hlavním cílem je vytvářet klidné a důstojné prostředí, kde se budou klienti cítit jako doma, a zároveň jim bude poskytována
odborná péče, kterou jejich zdravotní stav vyžaduje. Velký důraz je kladen na profesionální péči.

Hodně štěstí, radosti a především zdraví
přejeme všem občanům, kteří v prosinci
oslavili nebo oslaví významné životní výročí:
Pavla ANTOŠOVSKÁ, Janovice

75 let

Miloslava KLASNOVÁ, Janovice

75 let

František ZDVOŘÁK, Spůle

80 let

Václav KROUPAR, Janovice

91 let

Štefan KREBS, Petrovice

91 let

Veškeré informace najdete na www.clementas.cz.

REVIZE KATASTRU
Jak jste možná někteří postřehli, katastrální úřad prováděl
v průběhu letošního roku revizi katastru (v souladu
s ustanovením § 35 katastrálního zákona). Předmětem revize je zejména shoda zápisů staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků se skutečným stavem v terénu.
Do 31. 12. 2018 byla provedena a uzavřena revize v obcích
Hvízdalka, Ondřejovice, Petrovice nad Úhlavou, Spůle
a Vacovy. V ostatních obcích jsou provedeny zatím jen dílčí
změny a k uzavření revize dojde v průběhu roku 2019.
Upozorňujeme tedy všechny vlastníky nemovitostí ve správním obvodu města Janovice nad Úhlavou, aby si překontrolovali zápisy v listu vlastnictví a při zjištěné změně provedli do
konce ledna 2019 změnu daňového přiznání na finančním
úřadě, protože vybírané daně musí být v souladu s platným
listem vlastnictví.

NABÍDKA K PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Janovice nad Úhlavou nabízí k pronájmu tyto nebytové prostory:
► 2 místnosti ve 2. patře budovy čp. 243 (zdravotní středisko).
Jedná se o bývalou gynekologickou ordinaci.
► Objekt bývalé trafiky na Náměstí.
Případní zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 376 392 295, kde
si domluví osobní jednání.
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

KDY? V neděli 23. prosince od 18.00 hodin
Přijďte oslavit 4. adventní neděli do kostela sv. Jana Křtitele
v Janovicích nad Úhlavou.
Můžete zde vyslechnout známé vánoční písně v podání rekordně
velkého (nejméně 50ti členného) sboru dobrovolných nadšenců

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abych jménem Města Janovice nad Úhlavou poděkoval všem organizátorů a všem účinkujícím za program, který
byl připraven na letošní Advent.
Nejvíc však děkuji vám, vážení spoluobčané, kteří jste připravený program podpořili svojí účastí. A to většinou i přes
nepříznivé počasí, které akce města provází již od pouti, přes
lampiónový průvod a ohňostroj až po vánoční jarmark. Doufejme, že příští rok k nám bude počasí přívětivější.
Díky všem!

Michal Linhart, starosta města

Pojďte si nás poslechnout
nebo si s námi zazpívat.

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

LEDEN 2019
IRENA BUDWEISEROVÁ
&
JAKUB RACEK

Četnictvo na Klatovsku 1850 - 1945

pátek 25. ledna od 19.00 hodin

beseda s Milošem Skořepou

koncert ve staré radnici na Náměstí

v zasedacím sále městského úřadu

PŘIPRAVUJEME
14. února

16. února

Maškarní karneval pro děti
v tělocvičně města

22. února

Flétnový koncert
ve staré radnici na Náměstí

27. února

SRDCE NA ŠUMAVĚ

Hravé odpoledne pro děti

výstava fotografií Romana Sedláčka

v městské knihovně

(výstava doplněna soutěžními otázkami o ceny)

v městské knihovně
Výstava potrvá do konce února 2019.

INFORMACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LEDNU
Provoz městské knihovny bude v lednu příštího roku značně omezen.
Knihovna bude otevřena pouze ve středu 9.1., 16.1., 23.1. a 30.1. vždy od
9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin.

MALOVANÉ ČTENÍ

2. března

Masopust
v hasičské zbrojnici
Na květen chystáme

„KLOBOUKOVOU VYCHÁZKU“
s doprovodným programem.
Těšíme se na účast dětí i dospělých s originálními,
neobvyklými i obvyklými pokrývkami hlavy, které
bychom si normálně netroufli nasadit. Na přípravu
mámě téměř 5 měsíců a potom

Bude se konat 9. a 24. ledna od 15.30 hodin.

KLUBÍČKO
Bude se konat 16. a 30. ledna od 16.00 hodin.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračuje v jarním semestru. Noví zájemci se mohou hlásit v městské
knihovně (telefon 702 392 559). První přednáška se uskuteční 30. ledna od
10.00 hodin v zasedacím sále městského úřadu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „POZNÁVEJTE A PŘÍRODU A
VYHRAJTE VSTUPENKU DO ZOO PLZEŇ“
A zde jsou ti, kteří soutěžili ve čtenářské soutěži Poznávejte přírodu ... a
získali vstupenku do ZOO Plzeň:
Jana Kopáčková
Jana Klapetková
Veronika Šmolcová
Tereza Trefancová
Karel Klapetek
Franciska Kelnerová
Vítězslav Toman
Simona Šmolcová
Ella Zippererová
Gratulujeme všem, kteří splnili podmínky soutěže.
Eliška Hofmanová
Julie Hofmanová
Vstupenky do ZOO budeme vydávat v únoru.

NOVÉ KNIHY
K ZAPŮJČENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Patrik Hartl – Nejlepší víkend
Sandra Brown – Podraz
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej VII. 1472 –
1485 – Za časů Vladislava Jagelonského
Radka Třeštíková – Veselí
Haruki Murakami – Komturova smrt

