
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 

 

Tuto stranu ověřil(a) dne ……………………………… Alena Nosálová  ……………………………………………………………….. 

 

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

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou 

Datum konání: 17. 12. 2018 

Usnesení č. 76/2018: 

Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Alenu Nosálovou a Tomáše Jiříka. 

Usnesení č. 77/2018: 

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

Usnesení č. 78/2018: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty. 

Usnesení č. 79/2018: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozpočtových opatřeních. 

Usnesení č. 80/2018: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o směně pozemků (případně jejich částí) p.č. 1380/3 a p.č. 386/33 v k.ú. 
Petrovice nad Úhlavou, jejichž vlastníky jsou Květoslava Bouřilová a město Janovice nad Úhlavou. 
Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od 10.08.2018 do 17.08.2018. 

Usnesení č. 81/2018: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 2407/128 v k.ú Janovice nad Úhlavou. Kupujícím 
je spol. NOVARES CZ Janovice s.r.o. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 02.10.2018 do 
30.10.2018. 

Usnesení č. 82/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem uložení inženýrských 
sítí pro novostavbu opravárenské haly do pozemků p.č. 2407/189 a p.č. 2407/142 v k.ú. Janovice nad 
Úhlavou. Oprávněným je spol. ARBO spol. s r.o. 

Usnesení č. 83/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem provedení stavby 
plynárenského zařízení – přeložky plynovodní přípojky pro rodinný dům pana Petra Jeníka v Dubové 
Lhotě. Oprávněným je GasNet s.r.o. 

Usnesení č. 84/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem uložení vodovodu a 
kanalizace pro rodinný dům. Oprávněnými jsou Marcela Boorová a Pavel Boor. 
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Usnesení č. 85/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene služebnosti za účelem uložení elektrické 
přípojky pro rodinný dům. Oprávněným je Bc. Martin Bureš. 

Usnesení č. 86/2018: 

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o prodloužení vodovodního řadu, kterou podal spolek Tvrz Veselí, 
z.s. 

Usnesení č. 87/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 11/2018, kterou uzavřou 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. 175. Předmětem podnájmu je objekt č. 14 na pozemku p.č. st. 653 a 
asfaltová plocha. 

Usnesení č. 88/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 11/2018, kterou uzavřou spol. Develop-start 
spol. s r.o. a ACTIPACK CZ, a.s. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně 
evidována pod evid. č. 176. Předmětem podnájmu je objekt č. 15 na pozemku p.č. st. 654. 

Usnesení č. 89/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 20/2018, kterou uzavřou spol. Develop-start 
spol. s r.o. a Petra Lorenzová. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně 
evidována pod evid. č. 177. Předmětem podnájmu je objekt pozemku p.č. st. 628. 

Usnesení č. 90/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 25/2018, kterou uzavřou spol. Develop-start 
spol. s r.o. a FLEX SERVICE s.r.o. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně 
evidována pod evid. č. 178. Předmětem podnájmu je objekt č. D10 na pozemku p.č. st. 610. 

Usnesení č. 91/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podnájmu č. 26/2018, kterou uzavřou spol. Develop-start 
spol. s r.o. a Michal Petlička. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně 
evidována pod evid. č. 179. Předmětem podnájmu je objekt č. 9 na pozemku p.č. st. 628. 

Usnesení č. 92/2018: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 958 815,- Kč na akci 
„Oprava střechy MŠ Janovice nad Úhlavou“. 
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Usnesení č. 93/2018: 

Zastupitelstvo města 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. 

Usnesení č. 94/2018: 

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Místní poplatek na rok 2019 byl stanoven ve výši 550,- Kč na osobu a rok. 

Usnesení č. 95/2018: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti Masarykovy ZŠ Janovice nad 
Úhlavou za školní rok 2017/2018. 

Usnesení č. 96/2018: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Janovice nad 
Úhlavou Janovice nad Úhlavou za školní rok 2017/2018. 

Usnesení č. 97/2018: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2020 – 2022, který předložil Úhlava d.s.o. 

Usnesení č. 98/2018: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2020 – 2022, který předložilo Sdružení obcí pro skupinový vodovod Milence – 
Klatovy.  

Usnesení č. 99/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2019 včetně rozpočtů příspěvkových organizací 
města. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 42 227 152,00 Kč a výdaje rozpočtu ve výši 
64 276 344,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finanční rezervou z uplynulých let. Dále 
zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města na roky 2020 – 2022 včetně střednědobých 
výhledů příspěvkových organizací města. 

Usnesení č. 100/2018: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. ve znění 
nařízení vlády č. 202/2018 Sb. stanovilo měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva. 
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Usnesení č. 101/2018: 

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o snížení nájemného, kterou podalo ZKD Sušice. 

 

 

 

 

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

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


