
 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města 

Datum konání: 22.10.2012 

Usnesení č. 64/2012: 

Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení MVDr. Ladislav Vyskočil a Ing. Jaroslav Rožeň. 

Usnesení č. 65/2012: 

Zastupitelstvo města zvolilo ověřovatele zápisu Bc. Libor Čech a Mgr. Alena Jandová. 

Usnesení č. 66/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení, kterou předložil Ing. Vincent Tringela, 

předseda kontrolního výboru. 

Usnesení č. 67/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu vydaných rozhodnutích starosty č. 17 - 19/2012. 

Usnesení č. 68/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu vydaných rozpočtových opatřeních k 30.9.2012. 

Usnesení č. 69/2012: 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 08/2012, kterou uzavřou DEVELOP-

start, spol. s r.o. a Paula Kolmer, Obergscheidt 7, 934 68 Miltach. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv 

v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 114. Předmětem podnájmu je objekt ev.č. 1D na st.p.č. 616. 

Usnesení č. 70/2012: 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 07/2012, kterou uzavřou DEVELOP-

start, spol. s r.o. a ZP Kovošrot s.r.o, Koldinova 896, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv 

v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 115. Předmětem podnájmu je objekt ev.č. 41 (čp. 565) na st.p.č. 695, 

objekt ev.č. 38 na st.p.č. 694 a část p.p.č. 2407/152. 

Usnesení č. 71/2012: 

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatnou směnu pozemků mezi Městem Janovice nad Úhlavou a vlastníky 

domu čp. 300 v Janovicích nad Úhlavou.  

Předmětem směny je pozemek p.p.č. 2883 o výměře 2 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a pozemky  p.p.č. 2882 o 

výměře 3 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a p.p.č. 2693/42 o výměře 7 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Město 

Janovice nad Úhlavou převede do podílového spoluvlastnictví pana Jaroslava Hodka, pana Josefa Jandy, paní 

Lenky Kopřivové a paní Ivany Lembergerové – každému co do id. ¼ p.p.č. 2883 o výměře 2 m2 v k.ú. Janovice 

nad Úhlavou a pan Jaroslav Hodek, pan Josef Janda, paní Petra Kopřivová a paní Ivana Lembergerová převedou 

do vlastnictví Města Janovice nad Úhlavou p.p.č. 2882 o výměře 3 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a p.p.č. 

2693/42 o výměře 7 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. 

V Janovicích nad Úhlavou dne 22.10.2012. 

 

MVDr.Ladislav Vyskočil, místostarosta, v.r.   Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r. 


