Usnesení z veřejného zasedání dne 1.3.2021
Usnesení č. 01/2021:
Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Bc. Libora Čecha a Petra Kresla.
Usnesení č. 02/2021:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení.
Usnesení č. 03/2021:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty.
Usnesení č. 04/2021:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o přijatých rozpočtových opatřeních.
Usnesení č. 05/2021:
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku p.č. st. 671 a část stavby na něm stojící a dále pak
část pozemku p.č. 2407/156, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna). Kupujícím je pan Jan
Rayser. Záměr byl zveřejněn od 25.1.2021 do 10.2.2022.
Usnesení č. 06 /2021:
Zastupitelstvo města souhlasí se zněním kupní smlouvy, kterou uzavře město Janovice nad Úhlavou a
manželé Věra a Petr Martinovi (předmětem smlouvy je pozemek p.č. 2617/1 v k.ú. Janovice nad
Úhlavou) a se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kterou uzavřou město Janovice nad Úhlavou
a paní Jana Rožňová (předmětem smlouvy je nespecifikovaná stavební parcela v lokalitě Pod
Vodárnou). Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení č. 50/2020 ze dne 14.12.2020.
Usnesení č. 07/2021:
Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 08/2021:
Zastupitelstvo města schválilo jako přísedící Okresního soudu v Klatovech paní Hanu Holubovou, paní
Alenu Jandovou a paní Evu Suttou.
Usnesení č. 09/2021:
Zastupitelstvo města schválilo podnájemní smlouvy č. 11, 13, 14, 15, 16, 17/2020 a č. 01, 02, 04/2021.
Tyto smlouvy uzavřou podnájemci se spol. Develop start, spol.
Usnesení č. 10/2021:
Zastupitelstvo města vydalo souhlas s uzavírkou místní komunikace v místní části Dolní Lhota dne
7.5.2021 za účelem konání Rallye Šumava Klatovy.

Usnesení č. 11/2021:
Zastupitelstvo města vydalo souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Výzvy VPS - 228-3-2021
Ministerstva financí z podprogramu 298D2280 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí na akci "Rekonstrukce ZŠ Janovice nad Úhlavou - II.
etapa". Dále pak schvaluje investiční záměr, výši minimálně 10 % finanční spoluúčasti na uznatelných
nákladech a celkové neuznatelné výdaje projektu v rámci rozpočtu města.
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