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Vážení občané,
letošní adventní a vánoční čas je za 
námi a nezbývá nám nic jiného než 
přivítat nový rok, rok 2020.

Svým novoročním přáním jsem si 
dovolil nebrat vše úplně vážně. 
Myslím si, že těch vážných věcí si v 
průběhu celého roku užijeme až 
dost.

Přeji nám všem, aby byla v tom 
novém roce nezvěstná nejen lidská 
blbost, ale i závist, zloba a hněv. Ať 
se vám v roce 2020 splní vše, co si 
přejete, a hlavně buďte šťastni a 
zdrávi.

 Michal Linhart
 starosta města 

 

ZPRÁVY Z VEŘEJNÉHO 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 Poslední veřejné zasedání letošního roku se 
konalo v pondělí 16.12.2019. Uvádíme opět to 
hlavní, co bylo projednáno.
 Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o prodeji části 
pozemku v Rozvojové zóně, o kterou požádal 
pan Jan Rayser. O prodeji bude rozhodnuto na 
dalším zasedání po doplnění potřebných 
informací.
 Zastupitelstvo rozhodlo prodat dva pozemky v 
Rohozně. Kupujícím je pan František Kellnhofer.
 Zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu 
státního pozemku na Osině do vlastnictví města.
 Zastupitelstvo schválilo úpravy společenské 
smlouvy společnosti Pošumavská odpadová, 
s.r.o., kde je město společníkem. Důvodem 
změny je vstup dvou nových obcí do společnosti.
 Zastupitelstvo schválilo vydání dvou obecně 
závazných vyhlášek. Jedná se o schválení změn 
ve vyhlášce o místním poplatku za komunální 
odpad a vyhlášce o místním poplatku ze psů. 
Změny vycházejí z novely zákona o místních 
poplatcích (výše poplatku a podmínky úhrady – 
viz článek na str. 2).
 Zastupitelstvo schválilo cenu vodného a 
stočného na rok 2020 tak, jak ji navrhl 
provozovatel vodohospodářské infrastruktury 
(podrobnosti na str. 2). 

 Zastupitelstvo schválilo tři podnájemní 
smlouvy pro podnájemce v Rozvojové zóně.
 Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím 
individuální dotace pro Oblastní charitu 
Klatovy, která zajišťuje pro janovické občany 
pečovatelskou službu. Jedná se o dotaci ve 
výši 104 000,- Kč a bude použita na pokrytí 
nákladů na provoz vozidel pečovatelské 
služby.
 V souladu s nařízením vlády ČR 
odsouhlasilo výši odměn pro neuvolněné 
členy zastupitelstva.
 Hlavním bodem jednání bylo projednání a 
schválení rozpočtu města na rok 2020. Po 
několika letech „schodkových“ rozpočtů je 
na rok 2020 schválen vyrovnaný rozpočet s 
celkovými příjmy i výdaji ve výši                 
45 973 500,- Kč.  Rozpočet byl před 
schválením zveřejněn na úřední desce 
města a projednán a doporučen finančním 
výborem. Podrobnosti k rozpočtu jsou 
uvedeny na str. 2.

Dovolte, abych závěrem tohoto příspěvku 
poděkoval všem vámi zvoleným členům 
zastupitelstva města za celoroční práci 
pro město Janovice nad Úhlavou.



RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“
Dotaz: 
Proč nebyl při letošním
rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí 
proslov starosty města?
Odpověď:
Vážení občané, 
tuto akci každoročně zahajuji krátkým 
proslovem a dávám pokyn k rozsvícení 
vánočního stromu. Udělal jsem to stejně i první 
adventní neděli letošního roku. Na základě 
častých připomínek a dotazů jsem zjistil, že má 
slova jsem díky reproduktorům na pódiu slyšel 
já, hudebníci a možná pár lidí těsně pod 
pódiem. Zklamala totiž technika a připravené 
ozvučení náměstí nefungovalo.
Dodatečně se všem omlouvám, především těm, 
kteří zrovna ve chvíli rozsvícení vánočního 
stromu byli otočeni zády.
Děkuji za pochopení.

Michal Linhart, starosta města

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020
Jak již bylo uvedeno, rozpočet města na rok 2020 
byl sestaven a schválen jako vyrovnaný.
Příjmy rozpočtu ve výši 45 973 500 Kč tvoří:
● daňové příijmy (všechny daně, místní a 

správní poplatky) = 40 186 000 Kč,
● nedaňové příjmy (především příjmy z lesního 

hospodářství a za poskytované služby) =        
3 536 500 Kč,

● transfery přijaté ze státního rozpočtu (dotace a 
příspěvky) = 2 251 000 Kč.

Výdaje rozpočtu ve výši 45 973 500 Kč tvoří:
● výdaje na lesní hospodářství = 1 935 554 Kč,
● výdaje na opravy a údržbu silnic, dopravní 

obslužnost, opravy vodovodů a kanalizací a 
další opravy a údržbu = 5 689 850 Kč,

● výdaje na služby pro obyvatelstvo (školská 
zařízení, knihovna, kultura, sportovní zařízení, 
zájmové spolky, veřejné osvětlení, 
pohřebnictví, územní plánování, komunální 
služby, odpady, zeleň apod.) = 24 304 500 Kč,

● výdaje charitní služby a zařízení = 336 000 Kč,
● výdaje na krizové řízení, bezpečnost a veřejný 

pořádek a požární ochranu = 1 650 460 Kč,
● výdaje na provoz městského úřadu, 

samosprávy, pojištění = 9 505 126 Kč.

A jaké největší akce jsou v roce 2020 
plánovány?
● oprava místní komunikace Příkopy a spojovací 

cesty mezi Příkopy a Hradčany
● vybudování veřejných WC v objektu lihovaru 

(pro účely zajištění kulturních akcí)

● vybavení koupaliště lavičkami, 
slunečníky, lehátky

● oplocení zadní strany kurtů a koupaliště 
(podél řeky Jelenky)

● pořízení nového traktoru pro městský 
úřad

● výstavba zdi, která oddělí sběrný dvůr 
města od rodinných domů ve Starém 
dvoře

● rozšíření veřejného osvětlení a drobné 
opravy silnice u čp. 503 v Rozvojové 
zóně

● pořízení automobilů (vícemístné 
dodávky) pro JSDHO Spůle a Dubová 
Lhota

● oprava místní komunikace v Petrovicích
● oprava můstku pro pěší ve Spůli (můstek 

ke koupališti)
● projektové dokumentace: 

● na vybudování zasíťovaných 
stavebních parcel v lokalitě nad 
sídlištěm,

● na rekonstrukci inženýrských sítí v ZŠ,
● na opravu dešťové kanalizace v 

Dubové Lhotě,
● na rozšíření kanalizačního řadu v 

Rozvojové zóně.

POPLATKY V ROCE 2020
Součástí Obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za likvidaci 
komunálního odpadu (vyháška č. 
02/2019) je i stanovení výše poplatku. 
Základním ukazatelem pro stanovení 
výše poplatku na další rok jsou náklady 
roku předchozího. Protože náklady na 
likvidaci odpadů výrazně stoupají, byl 
schválen na rok 2020 poplatek 600,- Kč 
na osobu.
Jen pro představu uvádíme, že 
předpokládané náklady na likvidaci 
odpadů v roce 2020 jsou 2 550 000 Kč.
Pokud zaplatí všichni poplatníci, kterých 
je cca 2 340 poplatek 600 Kč, vybere se 
na poplatcích částka 1 404 000. 
Více než milionový rozdíl je nutno hradit 
z rozpočtu města.

Poplatek ze psů se vydáním nové 
obecně závazné vyhlášky nemění.

Původně plánovaná rekonstrukce ve škole 
se o rok odkládá, protže v roce 2020 bude 
možno požádat o dotaci ze SFŽP. Takže 
toho využijeme.



VODNÉ A STOČNÉ NA ROK 2020
Nejdřív několik informací o změně provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury.
Letos na podzim došlo k fúzi, přestala existovat 
spol. VODOSPOL s.r.o. a novým nájemcem a 
provozovatelem vodovodu a kanalizace v 
Janovicích nad Úhlavou se stala spol. ČEVAK 

REVIZE KATASTRU
Po 18 měsících dokončil katastrální úřad 
revizi nemovitostí ve správním obvodu 
města Janovice nad Úhlavou. Během roku 
se jednalo o katastrální území Dolní 
Lhota, Dubová Lhota, Vacovy, Veselí nad 
Úhlavou  a koncem roku i o k.ú. Janovice 



Leden  2020 v Janovicích nad Úhlavou
23.1. Filmové putování od hradu Pajrek ke hradu Klenová

● průvodce pořadem Libor Marek přiveze ukázky zajímavých zbraní středověku, keramické 
nádoby i kuriózní pásy cudnosti

● od 18.00 hodin v sále městského úřadu    

31.1. Hlasoplet
● koncert mužského vokálního kvinteta 

z Plzně
● od 19.00 hodin v sále městského úřadu

do 31.1. Krajinami duše
● výstava obrazů Vlasty Weberové

v městské knihovně
● „Nořím se do prostého pocitu bytí, kochám se krásou světa, raduji se z maličkostí a 

učím se z lekcí, které mi život přichystal. Pojďte se toulat krajinami mé duše.“ Vlasta W.

Kroužky pro děti:
● Malované čtení : 8. a 22.1.
● Brouček : 9. a 23.1.
● Papírové hrátky : 13. a 20.1.

Připravujeme:
1.2. Pravěký karneval

● maškarní karneval pro děti… pozor, přijede k nám neandrtálec, soutěže, hry, zábava, 
tanec, občerstvení připraví Zmrzlinkovna

● od 15.00 hodin v tělocvičně města

5.2. Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku: 5.2. – 1. přednáška / Leonardo da Vinci 

Gratulujeme:    
V soutěži „Poznej přírodu“ získali vstupenky do ZOO Plzeň tito čtenáři :

 Jana Kopáčková, Veronika Šmolcová, Jana Klapetková,  
Simona Drozdová,  Martin Vachoušek, Tereza Trefancová 

                                    

INFORMACE ZŘIZOVATELE MASARYKOVY ZŠ JANOVICE NAD ÚHLAVOU
Město Janovice nad Úhlavou, které je zřizovatelem Masarykovy základní školy Janovice nad 
Úhlavou oznamuje, že s platností od 9.12.2019 se vzdal funkce ředitele školy pan Zdeněk Šproch. 
Učinil tak poté, kdy byly provedenou kontrolou zjištěny závažné nedostatky ve vedení účetnictví 
školy. Řízením školy je pověřena zástupkyně ředitele paní Mgr. Simona Presslová. Ta bude řídit 
školu do jmenování nového ředitele / ředitelky. Ředitel / ředitelka budou vybráni na základě 
výsledků konkursu, který proběhne v roce 2020.

Za zřizovatele: Mgr. Michal Linhart, starosta

„LIHOVAR 2020“ - předběžné pozvání na janovické kulturní léto
Mohlo by se zdát, že je ještě spousta času, ale uteče to jako voda. Co jsme tedy pro vás
na příští léto připravili v rámci kulturního programu města (uvádíme pouze akce,které
jsou napevno objednány).

Květen  IRSKÝ VEČER
6.6.    LAURA A JEJÍ TYGŘI (motto: „Tentokrát nezaprší“)
27.6.    POUŤ (Lord, Ukradený vjecy)
28.6.    POUŤ (Šumavánek, Oplova dechovka, YoYo Band, Odyssea)
31.7.    WILD STICKS (bubenická show)
8.8.   STO ZVÍŘAT
Září   ODPOLEDNE S VÍNEM

… a snad ještě něco přidáme!!!


