
Rozpočet schválený na rok 2021 vypadá následovně 
(jednotlivé částky jsou odhadovány na základě výsledků 
předchozích let nebo podle cenových nabídek):
PŘÍJMY (41 107 200 Kč)
Největší část příjmů přijde do rozpočtu města z daní, které 
občané odvedou do státní pokladny a po přepočtení (tzv. 
rozpočtové určení daní) se jejich část vrátí do rozpočtu 
města. Jedná se o daně z příjmů, DPH, daň z nemovitostí 
– tato daň se jako jediná vrací do rozpočtu města v plné 
výši. Minimální částkou přispějí do rozpočtu města i 
správní poplatky a tzv. „místní daně“, tedy místní poplatky 
za odpad, psy a užívání veřejného prostranství.
Daňové příjmy celkem = 36 684 000 Kč.
Mnohem menší část příjmů tvoří příjmy nedaňové, tedy 
příjmy plynoucí z různých činností, které město vykonává. 
Největší část nedaňových příjmů vytváří lesní hospodářství 
(město hospodaří na cca 200 hektarech lesů).
Nedaňové příjmy celkem = 3 072 200 Kč.
Nejmenší část příjmů tvoří tzv. transfery, tj. převody 
investičních i neinvestičních finančních prostředků od státu 
a jiných obcí. Tato část rozpočtu se ale v průběhu roku 
mění podle toho, kolik se podaří získat dotací na jednotlivé 
stavební akce – tato částka není při schvalování rozpočtu 
města známa, protože o dotace se žádá v průběhu roku.
Přijaté transfery celkem = 1 351 300 Kč.

VÝDAJE (49 000 850 Kč)
Výdaje rozpočtu města se rozdělují na „běžné výdaje“ 
(provozní výdaje, které se v podobné výši každoročně 
opakují) a „kapitálové výdaje“ (investiční akce nebo velké 
opravy).
Mezi největší běžné výdaje patří především:
- lesní hospodářství … 1 593 000 Kč,
- běžná údržba silnic a chodníků a zajišťování dopravní 
obslužnosti … 335 000 Kč;
- běžná údržba vodovodů a kanalizací … 362 000 Kč;
- výdaje na provoz MŠ a ZŠ … 5 038 000 Kč;
- provoz městské knihovny … 978 100 Kč;
- kultura, obnova památek, včetně finanční spoluúčasti na 
opravách kostela … 2 53 5 600 Kč;
- provoz sportovních zařízení (koupaliště, fotbalové hřiště 
včetně opravy dlažby na tribuně, tenisové kurty a ostatní 
zařízení) … 1 595 000 Kč;
- výdaje na podporu sportovní činnosti … 400 000 Kč;
- provoz a údržba veřejného osvětlení … 600 000 Kč;
- pohřebnictví … 250 000 Kč;
- komunální služby (výdaje na provozní zaměstnance 
města, činnosti související s plánovanou výstavbou 
rodinných domů) … 4 167 300 Kč;

- likvidace komunálního odpadu … 2 475 000 Kč;
- drobná údržba zeleně … 110 000 Kč;
- příspěvek pro sociální služby (charita) … 296 000 Kč;
- bezpečnost, veřejný pořádek, provoz požární ochrany, 
krizové řízení … 1 038 000 Kč;
- všeobecná veřejná správa a služby (úřad, zastupitelstvo, 
pojištění a ostatní) … 8 672 850 Kč.
Podle uvedeného přehledu má město naplánovány běžné 
výdaje v celkové výši 30 445 850 Kč, což je 62% celkových 
výdajů rozpočtu. 
 
Vzhledem k tomu, že město má finanční rezervu, rozhodlo 
zastupitelstvo, že investice plánované na rok 2021 nebudou 
zastaveny a schválilo „schodkový rozpočet“.
Do rozpočtu 2021 schválilo zastupitelstvo tyto kapitálové 
výdaje (akce – nové investice, opravy a s tím 
související služby) v celkové hodnotě 18 555 000 Kč:
- oprava Nové ulice (zemní práce a položení asfaltového 
krytu od čp. 364 v délce cca 130 m) … 725 000 Kč;
- kompletní oprava lávky pro pěší na náměstí (havarijní 
stav) … 300 000 Kč;
- oprava střechy na vodojemu v Janovicích a oprava 
střechy na ČOV v Rozvojové zóně … 650 000 Kč;
- oprava přečerpávací šachty u ZŠ … 100 000 Kč;
- projektová dokumentace na opravu dešťové kanalizace v 
Dubové Lhotě … 200 000 Kč;
- stavební akce „Rekonstrukce instalací ZŠ Janovice nad 
Úhlavou – I. etapa“ … 7 500 000 Kč (tato největší investiční 
akce roku 2021 je popsána na str. 2 zpravodaje);
- 1. část oprav střech v lihovaru … 500 000 Kč;
- zařízení pro další rozvoj a zkvalitnění koupaliště (další 
dvě převlékárny, dětské herní prvky, lehátka, slunečníky) a 
rozšíření dětských prvků v parku … 550 000 Kč;
- dřevěný altán pro účely setkávání obyvatel v Petrovicích 
(písemný požadavek občanů) … 100 000 Kč;
- zakrytí vstupu do zdravotního střediska (ochrana proti 
nepříznivému počasí … 60 000 Kč;
- veřejné osvětlení (splátka úvěru na LED osvětlení, nová 
lampa v Rohozně a pokládka kabelů veřejného osvětlení v 
Petrovicích) … 677 000 Kč;
- dokončení územního plánu … 450 000 Kč;
- elektromobil pro údržbu města (auto na elektrický pohon - 
viz obrázek na str. 2) … 1 200 000 Kč;
- doplatek kupní ceny za nový traktor „Kubota“ (pořízený v 
roce 2020) … 353 000 Kč;
- nová vrata do sběrného dvora … 200 000 Kč;



RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“
Dotaz:
Jak vlastně dopadlo přezkoumání hospodaření 
v Masarykově ZŠ, které probíhalo po odchodu 
bývalého ředitele z funkce?
Odpověď:
V loňském roce bylo provedno několik kontrol - městem 
jako zřizovatelem školy, společností A&M - plzeňské 
účetnictví s.r.o.  a následně pak spol. DaKan s.r.o. - 
auditorem Ing. Davidem Vičarem. Za školu se kontroly 
účastnila ředitelka školy Mgr. Klára Marušková a účetní 
Ing. Jitka Vobroučková. Předmětem byla kontrola 
hospodaření organizace se zaměřením na dodržování 
platných právních předpisů v oblasti účetnictví a 
veřejných financí za období roku 2019. Kontrolou byly 
zjištěny chyby takřka ve všech účetních okruzích. Na 
základě těchto zjištění bylo nutno prohlásit účetnictví 
roku 2019 za neprůkazné. K tomu došlo v důsledku 
hrubého porušení povinností ze strany bývalé účetní a 
bývalého vedení školy. Důležité je, že kontrola 
neprokázala žádné zneužití veřejných (ani státních, ani 
obecních) financí.
Zprávu auditora vzalo na vědomí zastupitelstvo města, 
které na základě doporučení neschválilo účetní závěrku 
Masarykovy ZŠ za rok 2019.
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2020 vede účetnictví školy 
nová účetní (a vede jej vzorně) a vzhledem k tomu, že 
nebyly prokázány žádné škody a zneužití veřejných 
prostředků, považuje zastupitelstvo města celou věc za 
uzavřenou. Změna na pozici ředitele školy a na pozici 
účetní je považována za dostačující opatření.
Věřme, že vše bude „šlapat“, jak má. 

- stavební úpravy hasičských zbrojnic v obcích Spůle a 
Dubová Lhota (především z důvodu garážování nových 
dopravních automobilů, pořízených v roce 2020 pro 
SDH  obou obcí) … 3 000 000 Kč;
- čtyřkolka pro zásahy v nepřístupném terénu pro 
hasičskou zásahovou jednotku Janovice … 430 000 Kč;
- dokončení stavebních úprav budovy městského úřadu 
(nový vstup do budovy; schodiště s tzv. „schodolezem“, 
který umožní přístup do 1. patra i invalidům; další práce 
na rekonstrukci úřadu) … 1 560 000 Kč.

NEJVĚTŠÍ INVESTICE V ROCE 2021
BUDE VE ŠKOLE

Nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější akcí roku 2021 
je určitě stavební akce „Rekonstrukce instalací ZŠ 
Janovice nad Úhlavou – I. etapa“.
Účelem plánovaných oprav je narovnání havarijních 
stavů vnitřních instalací v Masarykově základní školy. 
V 1. etapě se jedná o provedení výměny potrubí 
rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace (blok učeben 
1. stupně), hlavních rozvodů ústředního vytápění v 
suterénu a dílčí rekonstrukce kotelny (mimo výměny 
kotlů). Dále bude provedena celková oprava sociálních 
zařízení v bloku učeben 1. stupně.  
Snahou samozřejmě bude provést veškeré práce (nebo 
aspoň převážnou část) v době mimo výuku, to znamená 
v průběhu letních prázdnin.
Celkové náklady 1. etapy této akce jsou odhadovány v 
rozmezí 7 – 8 mil. Kč. Město jako zřizovatel školy 
podalo žádost o dotaci ze státního rozpočtu. Pokud by 
se vše povedlo, uhradila by dotace 80% celkových 
nákladů.

Závěrem dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na 
tvorbě rozpočtu podíleli a zastupitelstvu města za to, v 
jaké podobě jej schválilo. Je velmi důležité, že i v této 
nejisté době opět uděláme kus práce pro rozvoj celého 
„Janovicka“.

TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ ODLOŽENA
     VŠE SE VRACÍ NA ZAČÁTEK
Již od roku 2004 probíhají spory měst 
Janovice nad Úhlavou a Nýrsko s těžební společností 
Klatovské štěrkopísky, která usiluje o těžbu štěrkopísků v 
oblasti kolem řeky Úhlavy. Obě města, která se cítí 
ohrožena ničením životního prostředí a nadměrným 
zvýšením dopravy těžkých nákladních vozidel, se již 16 let 
snaží těžbě zabránit. Za tím účelem spolupracují se 
specializovanou advokátní kanceláří JUDr. Miloše Tuháčka. 
Veškeré předkládané argumenty proti těžbě bohužel nebyly 
respektovány a ve všech probíhajících řízeních byly 
zamítány. Proces se pomalu blížil k tomu, že se z 
chráněného ložiska stane dobývací prostor, proběhnou 
všechna další povinná řízení a po vydání všech povolení 
bude zahájena těžba. Proto byla v roce 2020 podána 
žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí 
Českého báňského úřadu. A v prosinci 2020 došlo k 
zásadnímu obratu – až na zanedbatelnou drobnost dal 
Nejvyšší správní soud ve všem žalobcům za pravdu. 
Vyplývá z toho jediné – báňský úřad by se měl nyní věcně 
vypořádávat s  četnými (již dříve v řízení o stanovení 
dobývacího prostoru uplatněnými) námitkami, které 
předkládala města Janovice nad Úhlavou a Nýrsko. Např. 
se jedná o stěžejní námitku nedostatečného  dopravního 
napojení. Rovněž budou muset obstarat několik závazných 
stanovisek, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů - 
např. výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů, jejímuž 
vydání opakovaně brání Ministerstvo životního prostředí. 
Bez této výjimky není možné dobývací prostor stanovit.
Správní orgány, které vydávaly stanoviska, se fakticky 
nevypořádaly s námitkami žalobců (tj. obou měst) 
směřujícími proti zásahu do jejich vlastnického práva, 
práva na samosprávu a zájmu na ochraně zdraví a 
životního prostředí jejich občanů. Svými rozhodnutími daly 
přednost ekonomickým zájmům těžařské společnosti před 
veřejným zájmem.
Závěr žalovaného báňského úřadu, že mu nepřísluší 
hodnotit, jaký zájem je v daném území převažující, není 
správný. Pokud již byla báňským úřadům stanovena 
pravomoc rozhodovat o změně využití území formou 
vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, jsou 
povinny tyto zájmy poměřovat.
Vše se tedy vrací na začátek a bude znovu probíhat řízení 
o stanovení dobývacího prostoru. Doufejme, že po 
rozsudku Nejvyššího správního soudu budou správní 
orgány důslednější a budou respektovat zájmy obecních 
samospráv zastupujících tisíce občanů Janovic nad 
Úhlavou a Nýrska. Samozřejmě bude třeba být v řízení 
dále aktivní, ale soudní výklad potvrdil téměř bezezbytku 
to, co jsme tvrdili od počátku.

Takhle nějak by mělo 
vypadat plánované auto na 
elektřinu, které bude sloužit 
pro účely údržby města.

A toto je dopravní hasičské 
vozidlo pro jednotku SDH 
Spůle. Stejné převzala i 
jednotka SDH Dubová 
Lhota. Obě auta byla 
pořízena z rozpočtu 2020 s 
pomocí státní a krajské 
dotace.



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE - pilně se připravujeme, jenže … kdo ví, co bude!!!
Epidemiologická situace nám zatím neumožňuje pořádat akce pro veřejnost, nicméně se pilně připravujeme na dobu, 
kdy to možné bude (snad se někdy dočkáme) … A na co se můžete těšit?

KONCERTY, BESEDY...
Klavírní koncert Petra Nováka a Tomáše Hostýnka – 26.2.

Beseda o vitální síle života s L.Uhlířovou a R.Novákem – 16.3. 
Beseda se  spisovatelkou Alenou Mornštajnovou – 30.3.
Zmizelá Šumava V. – beseda s  Emilem Kintzlem – 20.4.

Beseda se spisovatelem Josefem Formánkem – 4.5.
Den dětí a Fešák Píno – 30.5.

VÝSTAVY
Kouzelné fotografie Jiřího Straška

a
Zajímavé osobnosti z janovické historie

Deskové hry
v knihovně

Krabčáci
Přines si svou knihu
Macho Koro
Legendy Západu
Carcassonne
Kingdomino
Černé historky 1
Desítka
Duch: Feztovní vydání

Expedice příroda:
50 našich stromů  a další ...

Virtuální univerzita třetího věku
Přijímáme přihlášky do jarního semestru 
studia na virtuální univerzitě. Zájemci se
mohou hlásit na e-mail: 
knihovna@janovice.cz nebo tel.: 
702157349. Téma semestru vybírejte z 
výukových kurzů na www.e-senior.czu.cz.
Gratulujeme všem studentům, kteří 
úspěšně zakončili zimní semestr 2020.

Čtenářská soutěž
o vstupenku do ZOO Plzeň

Dobrá zpráva pro všechny soutěžící děti: 
konec soutěže je posunut až do konce 
února 2021. Jakmile knihovnu otevřeme, 
opět si můžete půjčovat knížky o přírodě 
a doplnit si tak chybějící samolepky do 
soutěžních kartiček.

Nové knihy v městské knihovně
Aristokratka u královského dvora – Evžen Boček

Kde zpívají raci – Delia Owensová

Království – Jo Nesbo 
Saturnin zasahuje – Miroslav Macek

Šikmý kostel – Karin Lednická

Voda, která hoří – Jitka Vodňanská

Kniha o tichu – Josef Formánek
Chceš-li rozesmát Pána Boha – Michael Třeštík

Jak přejít řeku – Václav Cílek

Mezi světy – Lucie Výborná

Kudy na šumavské vrcholy – Jan Hajšman

a další … 

Výdejní okénko knihovny: pondělí a středa 14.00 – 17.00
Na webových stránkách městské knihovny www.knihovna-janovice.cz 
naleznete aktuální stav otevření, částečného otevření (okénko) nebo 
uzavření knihovny v  závislosti na vývoji epidemiologické situace.

LÉTO V LIHOVARU – co je zatím domluveno

 

A JAK BY MOHLA VYPADAT POUŤ
Sobota 26.6. 
STAND-UP COMEDY – Lukáš Pavlásek
LUCIE REVIVAL – koncert
PELÍŠKOVÉ – pouťová zábava
Neděle 27.6. 
LIBKOVANKA – koncert dechové hudby
WALDA A KAPELA MALEVIL – písně Waldemara Matušky
ALEŠ HÁMA S KAPELOU – koncert + host
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND – závěrečný koncert

A ještě zkusíme 
sehnat nějaké 

předkapely.



5) Splatnost poplatků je 30. června.
6) Pokladnu městského úřadu najdete v přízemí budovy, 
dveře č. 1 – paní Lenka Štampachová.
7) S veškerými dotazy, které se týkají místních poplatků, se 
obracejte na paní Terezu Michálkovou. Od ní získáte 
veškeré informace o výši poplatku, možnosti úlev nebo 
osvobození od poplatku, o přiděleném variabilním symbolu 
… zkrátka vše potřebné.
Kontakty: telefon: 373 036003, mobilní telefon: 725 044719,
e-mail: ucetni2@janovice.cz
8) Upozornění na omezení úředních hodin.
Je nám to velice líto, ale po dobu vládních omezení může 
být městský úřad otevřen pro veřejnost pouze 2 x v týdnu 
po pěti hodinách. Dokud tato omezení neskončí, můžete 
úřad navštívit v pondělí 7.30 – 12.30 hodin a ve středu 
12.00 – 17.00 hodin.

V JANOVICÍCH BUDOU STAVEBNÍ PARCELY
Po dlouhých letech to vypadá, že v lokalitě Pod Vodárnou vyrostou další 
rodinné domy. Město se dohodlo s vlastníky a zastupitelstvo schválilo 
výkup potřebných pozemků (viz mapka), který proběhl na konci roku 
2020. Tím byl zahájen náročný proces přípravných prací, jejichž 
výsledkem by mělo být vybudování cca 30 – 35 kompletně 
zasíťovaných stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. 
Kompletní zasíťování znamená, že na hranici stavební parcely budou 
připraveny přípojky plynu, elektřiny, vody a kanalizace, v celé lokalitě 
budou komunikace a veřejné osvětlení. 
A jak to bude probíhat?
V letošním roce se musí dokončit územní plán, vypracovat projektové 
dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a následně 
prováděcí dokumentaci pro účely výběrového řízení na zhotovitele. 
Jakmile bude vydáno stavební povolení, bude zahájena výstavba 
parcel.
Pokud bude vše probíhat bez komplikací, mohla by výstavba 
proběhnout na jaře a v létě 2022 a následně by byl zahájen prodej 
zájemcům. Zájemci o stavební parcelu se mohou registrovat tím, že 
zašlou žádost na adresu: stavebni@janovice.cz.

MÍSTNÍ POPLATKY 
Pouze připomínáme, že od letošního roku již nebudou 
rozesílány složenky (výzvy k úhradě) na úhradu poplatků 
za komunální odpad a za psy. 
V loňském roce vám byl přidělen variabilní symbol, který 
má trvalou platnost. Pokud symbol nemáte, nic se neděje. 
Pokud provádíte platbu hotově, sdělí vám jej při placení v 
pokladně. Pokud do pokladny nechodíte, obraťte se na 
jeden z uvedených kontaktů a symbol vám bude sdělen. 
A zde je pár užitečných informací:
1) Poplatek za komunální odpad je 600,- Kč na osobu.
2) Poplatek za prvního psa chovaného v rodinném domě 
je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele 150 Kč. Poplatek za prvního psa chovaného v 
bytovém domě je 500 Kč, za každého dalšího pak 750 Kč.
Pro osoby starší 65 let je poplatek za každého psa 50 Kč.
3) Úlevy a osvobození – existují-li úlevy a osvobození, 
najdete je v platných obecně závazných vyhláškách (k 
nahlédnutí na www.janovice.cz nebo na městském úřadě. 
4) Jak lze poplatky uhradit:
 - v pokladně městského úřadu v hotovosti nebo platební 
kartou;
- bezhotovostním převodem na č.ú. 188430220/0300 pod 
přiděleným variabilním symbolem.

OBYVATELÉ NĚKTERÝCH OBCÍ SE PTAJÍ NA VODOVOD – ZDE JE PÁR INFORMACÍ
Sucho, málo vody ve studních – to je problém, který stále častěji řeší obyvatelé spádových obcí nenapojených na 
skupinový vodovod. Městu již byly doručeny žádosti z obcí Vacovy, Petrovice a Hvízdalka o možnosti připojení k 
vodovodu. I přesto, že nové vodovody nejsou zatím zahrnuty do plánu rozvoje, oslovilo město stávajícího provozovatele, 
společnost ČEVAK, aby vypracovala řešení a odhad nákladů pro uvedené obce. Pro vaši představu zde uvádíme 
informace ze studie, která bude předána zastupitelstvu města. Veškeré údaje včetně mapové části jsou k dispozici u 
starosty města. 
Petrovice nad Úhlavou (110 obyvatel)
Trasa skupinového vodovodu prochází intravilánem obce. Pro stávající rozsah zástavby v obci byla navržena vodovodní 
síť o celkové délce cca 1 670 m. Trasy vodovodních řadů jsou vedeny v celém rozsahu v místních komunikacích. 
Odhadované náklady na výstavbu vodovodního systému = 9,2 mil. Kč bez DPH.
Vacovy (40 obyvatel)
Trasa skupinového vodovodu prochází mimo obec. Pro napojení je možno využít místo stávající odbočky na Dolní 
Lhotu. Pro stávající rozsah zástavby v obci byla navržena vodovodní síť o celkové délce cca 1 280 m. Trasa přívodního 
řadu je vedena podél příjezdové silnice v nezpevněných pozemcích. Alternativně lze trasu vést přímým směrem, čímž se 
zkrátí asi o 75 m. To ale znamená překonání terénního převýšení a osazení odvzdušnění vodovodního systému, což je 
méně vhodné, než plynulý jednostranný sklon potrubí vedeného podél silnice. Odhadované náklady na výstavbu 
vodovodního systému = 5,7 mil. Kč bez DPH.
Hvízdalka a Ondřejovice (30 + 40 obyvatel)
Trasa skupinového vodovodu prochází mimo obě obce. Pro napojení lze využít šachtu na trase Petrovice – Janovice. 
Pro stávající rozsah zástavby byla navržena vodovodní síť o délce cca 2 850 m. Trasa přívodního řadu je vedena v 
příjezdové komunikaci. Odhadované náklady na výstavbu vodovodního systému = 14,9 mil. Kč bez DPH. 
U všech staveb by bylo použito potrubí PE-RC DN 80-100.

COALEX KONČÍ V JANOVICÍCH
Od 1.1.2021 ukončila činnost bezpečnostní služba 
COALEX, jejíž služeb město mnoho let využívalo. 
Zatím nezvažujeme náhradní řešení, protože situace 
se oproti dobám „rozkvětu sociálních ubytoven“ 
výrazně zlepšila. Prosíme rodiče, aby upozornili své 
děti chodící do školy na zvýšenou opatrnost na 
přechodech pro chodce.


