
MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  JJaannoovviiccee  nnaadd  ÚÚhhllaavvoouu  
 
 

Městský úřad Janovice nad Úhlavou oznamuje, že veřejné zasedání zastupitelstva města se koná 
v pondělí 22. 6. 2020 od 17:30 hodin v zasedacím sále Městského úřadu Janovice nad Úhlavou. 

 

Návrh programu: 
 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Zpráva o kontrole usnesení 
4. Zpráva o vydaných rozhodnutích starosty 
5. Zpráva o vydaných rozpočtových opatřeních 
6. Návrhy na převody nemovitostí  
   6.1 Žádost o prodej části pozemku p.č. 828/1 v k.ú. Spůle (Plešiny) – manž. Braunfuchsovi 
   6.2 Žádost o prodej části pozemku p.č. 828/1 v k.ú. Spůle (Plešiny) – Miroslav Bastl 
   6.3 Žádost o prodej části pozemku p.č. 828/1 v k.ú. Spůle (Plešiny) – Zdeněk Bastl 
   6.4 Žádost o prodej pozemku p.č. 2199/5 v k.ú. Janovice n.Ú. – manž. Pachmanovi 
   6.5 Žádost o prodej části pozemku p.č. 2407/237 v k.ú. Janovice n.Ú. (RZ) – Jan TurečeK 
   6.6 Žádost o prodej části pozemku p.č. 2407/156 v k.ú. Janovice n.Ú. (RZ) – Farma Rohozno s.r.o. 
7. Projednání podnájemních smluv v Rozvojové zóně 
8. Vydání obecně závazných vyhlášek 
   8.1 OZV o místním poplatku ze psů 
   8.2 OZV o místním poplatku z pobytu 
9. Schválení přijetí dotací 
   9.1 Dotace Plzeňského kraje na pořízení DA pro JSDHO Spůle 
   9.2 Dotace Plzeňského kraje na pořízení DA pro JSDHO Dubová Lhota 
   9.3 Dotace Plzeňského kraje na opravu místní komunikace v obci Petrovice n.Ú. 
10. Projednání návrhu dodatku č. 4 k nájemní smlouvě mezi městem a spol. Develop start spol. s r.o. 
11. Závěrečný účet města za rok 2019 
12. Závěrečné účty sdružení obcí (pokud budou dodány k projednání) 
13. Žádost JSDHO Janovice nad Úhlavou o schválení rozpočtového opatření  
14. Různé 
   14.1 Informace pro zastupitelstvo města 
          a) Informace o situaci v Masarykově ZŠ Janovice nad Úhlavou 
          b) Informace o žádostech obyvatel místních částí Vacovy a Petrovice n.Ú. 
          c) Informace o provozu koupaliště 
15. Diskuse 
16. Závěr 
 

Mgr. Michal Linhart, starosta města, v.r. 
 

 

 

Zveřejněno na úřední desce: 14.6.2020. 


