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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou 
Datum konání veřejného zasedání: 25.06.2012 

 
Usnesení č. 31/2012: 
Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Ingrid Kasíková a František Kellnhofer. 
Usnesení č. 32/2012: 
Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Bc. Libora Čecha a Mgr. Alenu Jandovou. 
Usnesení č. 33/2012: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 23.04.2012. 
Usnesení č. 34/2012: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí vydaná rozhodnutí starosty č. 09/2012 – 14/2012. 
Usnesení č. 35/2012: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí vydaná rozpočtová opatření k 31.05.2012. 
Usnesení č. 36/2012: 
Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost Vladimíra Balouna, bytem Příkopy 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou, o 
odkoupení pozemkové parcely č. KN 1907. Toto rozhodnutí je v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města, které je 
uvedeno v bodě č. 7.2. zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 27.06.2011. 
Usnesení č. 37/2012: 
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemkových parcel č. KN 1367 o výměře 312 m2 a č. KN 1370 
o výměře 19914 m2 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou. Souhlas bude přiložen k žádosti o bezúplatný převod od 
Pozemkového fondu ČR. 
Usnesení č. 38/2012: 
Zastupitelstvo města ruší tímto usnesením usnesení číslo 26/2012 ze dne 23.04.2012. Důvodem zrušení je, že nedošlo 
k realizaci schváleného prodeje bytové jednotky čp. 283/3 v Janovicích nad Úhlavou.  
Usnesení č. 39/2012: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytové jednotku čp. 283/2 společně se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu čp. 282 a 283 na parcelách č. KN st. 282/1, st. 282/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, 
a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 103/747 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených 
stavebních parcelách. Bytová jednotka bude prodávána prostřednictvím realitní kanceláře za kupní cenu 600.000,- Kč. 
Usnesení č. 40/2012: 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 287/2 společně se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu čp. 287 na parcele č. KN st.320 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru 
spoluvlastnického podílu co do 62/255 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedené stavební parcele. Předkupní 
právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní 
smlouvě, kterou  uzavřeli dne 09.07.2004 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Hana Grohová a Josef 
Groh, bytem Sídliště 287, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující), dnes trvale bytem U Rybníčku 1044, 582 91 Světlá 
nad Sázavou. Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j.V-1722/2004-404, právní účinky vkladu vznikly 
dnem 09.07.2004. 
Usnesení č. 41/2012: 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 286/4 společně se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu čp. 285 a 286 na parcele č. KN st.319/1 a č. KN st.319/2 v k.ú. Janovice nad 
Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 35/359 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedené 
stavební parcele. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo 
zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou uzavřeli dne 30.10.2004 Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a 
manželé Alois Hejdušek, bytem Sídliště 286, 340 21 Janovice nad Úhlavou a Miroslava Hejdušková (nyní Drtinová), 
bytem Jiráskova 784, 339 01 Klatovy (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j.V-1722/2004-
404, právní účinky vkladu vznikly dnem 09.07.2004. Ke dni schválení tohoto usnesení je výlučným vlastníkem bytové 
jednotky čp. 286/4 paní Miroslava Drtinová, DiS, bytem Jiráskova 784, 339 01 Klatovy. 
Usnesení č. 42/2012: 
Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednávání dodatku ke kupní smlouvě, kterou 24.10.2008 uzavřelo Město 
Janovice nad Úhlavou s obchodní společností IMOWEST, s.r.o. Podmínkou dalšího jednání se společností IMOWEST 
s.r.o. ohledně uzavření dodatku ke kupní smlouvě je zpětvzetí žalob, které podala obchodní společnost IMOWEST 
s.r.o. (č.j. 4 C 310/2011 a č.j. 6 C 16/2012).  
Usnesení č. 43/2012: 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě námitky občanů obce Dolní Lhota pozastavit pořízení Změny č. 5 územního 
plánu města Janovice nad Úhlavou pro pozemkové parcely  52, 54/6, 54/3, a 55/1 v k.ú. Dolní Lhota (lokalita 5/2 
Zadání předmětné změny), kterou podali manželé Josef a Jaroslava Martínkovi, Dolní Lhota 5, 340 21 Janovice nad 
Úhlavou. 
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Usnesení č. 44/2012: 
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet Úhlava d.s.o. k 31.12.2011. Zastupitelstvo města dále projednalo 
zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Úhlava d.s.o. za rok 2011. Vzhledem k tomu, že při 
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, zastupitelstvo města bere na vědomí celoroční 
hospodaření a zprávu bez výhrad. 
Usnesení č. 45/2012: 
Zastupitelstvo města projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového 
sdružení obcí pro skupinový vodovod za rok 2011. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky, zastupitelstvo města bere na vědomí celoroční hospodaření a zprávu bez výhrad. 
Usnesení č. 46/2012: 
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet Města Janovice nad Úhlavou k 31.12.2011. Zastupitelstvo města dále 
projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Janovice nad Úhlavou za rok 
2011. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, vyjadřuje zastupitelstvo 
města souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad a bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o přezkoumání 
výsledku hospodaření města za rok 2011. 
 
 
 
V Janovicích nad Úhlavou dne 25.06.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta, v.r.     Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r. 


