
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 

 

Tuto stranu ověřil(a) dne ……………………………… Mgr. Alena Jandová …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tuto stranu ověřil(a) dne ……………………………… Tomáš Jiřík …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou 

Datum konání: 21. 10. 2019 

Usnesení č. 54/2019: 

Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Mgr. Alenu Jandovou  a Tomáše Jiříka. 

Usnesení č. 55/2019: 

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

Usnesení č. 56/2019: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty. 

Usnesení č. 57/2019: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o přijatých rozpočtových opatřeních. 

Usnesení č. 58/2019: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku p.č. 2407/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je spol. 

NOVARES CZ Janovice s.r.o. Záměr prodeje byl zveřejněn od 26.9.2019 do 14.10.2019.  

Usnesení č. 59/2019: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. st. 674, jehož součástí je stavba, v k.ú. Janovice  

nad Úhlavou. Kupujícím je Jan Rayser. Záměr prodeje byl zveřejněn od 4.7.2019 do 31.7.2019.  

Usnesení č. 60/2019: 

Zastupitelstvo města souhlasilo s požadavkem spol. JANOV 01 s.r.o., aby nemovitosti, které tato společnost vlastní 

v k.ú. Janovice nad Úhlavou (pozemky p.č. st. 666 včetně budovy, 2407/180, 2407/217, 2407/218, 2407/219, 

2407/221, 2407/222, 2407/223), byly v připravovaném územním plánu ponechány ve funkční ploše smíšené 

území. 

Usnesení č. 61/2019: 

Zastupitelstvo města schválilo Pasport místních komunikací města Janovice nad Úhlavou. 

Usnesení č. 62/2019: 

Zastupitelstvo města odložilo schválení podnájemních smluv č. 05/2019, 06/2019 a 10/2019. 
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Usnesení č. 63/2019: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 07/2019, kterou uzavřeli spol. Develop-start spol. s r.o. a 

Michaela Molzká. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 190. 

Předmětem podnájmu je část pozemku p.č. 2407/278. 

Usnesení č. 64/2019: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 08/2019, kterou uzavřeli spol. Develop-start spol. s r.o. a 

Richard Šrámko. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 191. 

Předmětem podnájmu je asfaltová plocha – parkoviště. 

Usnesení č. 65/2019: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 09/2019, kterou uzavřeli spol. Develop-start spol. s r.o. a 

Petr Beran. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 192. Předmětem 

podnájmu je pozemek p.č. st. 628 + stavba. 

Usnesení č. 66/2019: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 11/2019, kterou uzavřeli spol. Develop-start spol. s r.o. a 

Vít Bouček. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 194. Předmětem 

podnájmu je pozemek p.č. st. 643 (čp.546) + stavba.  

Usnesení č. 67/2019: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 12/2019, kterou uzavřeli spol. Develop-start spol. s r.o. a 

TRIOMAX s.r.o. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 195. 

Předmětem podnájmu je asfaltová plocha u objektu D1.  

Usnesení č. 68/2019: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 13/2019, kterou uzavřeli spol. Develop-start spol. s r.o. a 

NOVARES CZ Janovice s.r.o. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 

196. Předmětem podnájmu je pozemek p.č. st. 653 + stavba a pozemek p.č. st. 652 + stavba.  

Usnesení č. 69/2019: 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Výroční zprávu Masarykovy základní školy za školní rok 2018/2019.  

Usnesení č. 70/2019: 

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města k jednání se spol. Develop start spol. s r.o. o dodatku č. 4 k nájemní 

smlouvě. 

Usnesení č. 71/2019: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o návrhu rozpočtu na rok 2020. 
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Usnesení č. 72/2019 

Zastupitelstvo města schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města, a to pro 

JSDHO Spůle ve výši 29 900 Kč a pro JSDHO Dubová Lhota ve výši 29 900 Kč. Jedná se o účelovou finanční dotaci z 

dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ schválené Zastupitelstvem 

Plzeňského kraje dne 10. 6. 2019, číslo usnesení 1130/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------    --------------------------------------------------- 

Mgr. Michal Linhart, starosta     MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta 


