Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou
Datum konání: 26. 08. 2019
Usnesení č. 41/2019:
Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Bc. Libora Čecha a Petra Kresla.
Usnesení č. 42/2019:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení.
Usnesení č. 43/2019:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty.
Usnesení č. 44/2019:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o přijatých rozpočtových opatřeních.
Usnesení č. 45/2019:
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. st. 629 o výměře 332 m2, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří; součástí je stavba – garáž, k.ú. Janovice nad Úhlavou panu Janu Turečkovi, Rozvojová zóna 503, 340 21
Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn od 4.7.2019 do 31.7.2019.
Usnesení č. 46/2019:
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. st. 650 o výměře 349 m2, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří; součástí je stavba – výroba, k.ú. Janovice nad Úhlavou spol. STAVKON Škvára s.r.o., Spůle 76, 340 21
Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn od 4.7.2019 do 31.7.2019.
Usnesení č. 47/2019:
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. st. 672 o výměře 199 m2, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří; součástí je stavba – technické vybavení, k.ú. Janovice nad Úhlavou spol. Farma Rohozno s.r.o., Rohozno
11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn od 4.7.2019 do 31.7.2019.
Usnesení č. 48/2019:
Zastupitelstvo města rozhodlo o zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemku p.č. 669 v k.ú. Dubová
Lhota pro pana Tomáše Roubíčka, Dubová Lhota čp. 13, 340 21 Janovice nad Úhlavou.
Usnesení č. 49/2019:
Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti – uložení elektro přípojky k trafostanici v
pozemku p.č. 959/2 v k.ú. Spůle.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

Tuto stranu ověřil(a) dne ……………………………… Bc. Libor Čech …………………………………………………………………………………………

Tuto stranu ověřil(a) dne ………………………………Petr Kresl …………………………………………………………………………………………………

Usnesení č. 50/2019:
Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti – uložení plynové přípojky k rodinnému
domu čp. 64 v pozemku p.č. 2207/7 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.
Usnesení č. 51/2019:
Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí ve věci žádosti spol. JANOV 01, s.r.o. o úpravu územního plánu.
Usnesení č. 52/2019:
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje PSOV PK 2019 – Projekty obcí na
akci „Oprava komunikace směr Ondřejovice“ ve výši 200 000,- Kč.
Usnesení č. 53/2019:
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje JSDH_DOT_2019 Odborná
příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí – II. část. Toto usnesení se je platné pro žádosti JSDH-DOT-V22019-00173, JSDH-DOT-V2-2019-00174, JSDH-DOT-V2-2019-00175, JSDH-DOT-V2-2019-00176.
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Mgr. Michal Linhart, starosta

MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta
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