
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města 

Datum konání: 17.12.2012 

Usnesení č. 72/2012: 

Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení MVDr. Ladislav Vyskočil a Ing. Vincent Tringela. 

Usnesení č. 73/2012: 

Zastupitelstvo města zvolilo ověřovatele zápisu František Kellnhofer a Milan Taichman. 

Usnesení č. 74/2012: 

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

předseda kontrolního výboru. 

Usnesení č. 75/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu vydaných rozhodnutích starosty č. 20 - 24/2012. 

Usnesení č. 76/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu vydaných rozpočtových opatřeních k 30.11.2012. 

Usnesení č. 77/2012: 

Zastupitelstvo města odmítlo nabídku na převod 2/30 pozemkové parcely č. 530/37 v k.ú. Klenová. Nabídku 

učinila městu paní Libuše Goldová, Pod Hůrkou 556, 339 01 Klatovy. 

Usnesení č. 78/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 84/3 v k.ú. Rohozno o výměře 529 m2, zapsáno 

na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad 

Úhlavou. Kupujícími jsou manželé Eva a Václav Toušovi, Procházkova 619, 339 01 Klatovy. Kupní cena bude 

stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 05.11.2012 do 21.11.2012. 

Usnesení č. 79/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 58/3 v k.ú. Rohozno o výměře 61 m2, zapsáno na 

LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad 

Úhlavou. Kupujícími jsou manželé Mgr. Kateřina Šerlovská a Ing. Radek Šerlovský, Janáčkova 329, 346 01 

Horšovský Týn. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce 

od 09.10.2012 do 09.11.2012. 

Usnesení č. 80/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit část pozemkové parcely č. st.  25 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o výměře 

75 m2, zapsáno na LV 472 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Prodávajícími 

jsou Vlasta Říhová, Guldenerova 2336/22, 326 00 Plzeň a Milada Holubová, Losiná 129, 332 04 Losiná. Kupní 

cena je stanovena ve výši 94,95 Kč / m2.  

Usnesení č. 81/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit pozemkovou parcelu č. 379/1 v k.ú.  Veselí nad Úhlavou o výměře 3108 

m2, zapsáno na LV 943 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Prodávajícím je 

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč. Kupní cena bude stanovena znaleckým 

posudkem. 

 



Usnesení č. 82/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o prodej části pozemkových parcel č. 27 a č. 1234/4 v k.ú. 

Petrovice, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro 

Město Janovice nad Úhlavou. Žádost podal Ing. Martin Pivoňka, Čimice 20, 342 01 Sušice. 

Usnesení č. 83/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 2710/5 a 2798/26 v k.ú. 

Janovice nad Úhlavou, které bylo zřízeno v kupní smlouvě se zřízením věcného břemene uzavřené dne 

13.03.2002 mezi Městem Janovice nad Úhlavou a manželi Anežkou Krouparovou a Josefem Krouparem, 340 21 

Janovice nad Úhlavou čp. 141. 

Usnesení č. 84/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost manželů Markéty a Petra Mlnaříkových, Bezděkov 129, 339 01 

Klatovy, a trvá na splnění podmínek, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené dne 31.03.2008 mezi Městem 

Janovice nad Úhlavou a manželi Markétou a Petrem Mlnaříkovými. 

Usnesení č. 85/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 05/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Usnesení č. 86/2012: 

Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného na rok 2013 ve výši 25,94 Kč + DPH v aktuální výši a cenu 

stočného na rok 2013 ve výši 26,32 Kč + DPH v aktuální výši. 

Usnesení č. 87/2012: 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 10/2012, kterou uzavřou DEVELOP-

start, spol. s r.o. a Modré slunce v.o.s., Pražská 305, 397 01 Písek. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv 

v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 116. Předmětem podnájmu je objekt ev.č. 18 na st.p.č. 625. 

Usnesení č. 88/2012: 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 11/2012, kterou uzavřou DEVELOP-

start, spol. s r.o. a Ing. Vladimír Beneš, Stážov 282, 340 24 Strážov. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv 

v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 117. Předmětem podnájmu je objekt ev.č. 4D na st.p.č. 605. 

Usnesení č. 89/2012: 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 11/2012, kterou uzavřou DEVELOP-

start, spol. s r.o. a Carmagnola, s.r.o., Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha - Smíchov. Smlouva je v evidenci 

podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 118. Předmětem podnájmu je objekt ev.č. 21D na 

st.p.č. 618. 

Usnesení č. 90/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

a) Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2011/2012 a Výroční 

zprávu o hospodaření Mateřské školy Janovice nad Úhlavou za rok 2011, 

b) Výroční zprávu o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2011/2012 a 

Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za rok 2011. 

 



Usnesení č. 91/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek hospodaření s majetkem Účelového sdružení obcí pro skupinový 

vodovod Nýrsko – Klatovy za období leden – září 2012 a kalkulaci ceny vody vyrobené v úpravně vody Milence 

na rok 2013. 

Usnesení č. 92/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočet Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – 

Klatovy na rok 2013. 

Usnesení č. 93/2012: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočet Úhlava d.s.o. na rok 2013. 

Usnesení č. 94/2012: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2013 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 24.176.282,- Kč.  

Usnesení č. 95/2012: 

Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením a likvidací zájmového sdružení právnických osob Pohoří, kterého je 

Město Janovice nad Úhlavou členem. 

Usnesení č. 96/2012: 

Zastupitelstvo města rozhodlo, prodat bytovou jednotku čp. 283/3 společně se spoluvlastnickým podílem na 

společných částech domu čp. 292 a 293 na parcelách č. KN 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. Kupujícími jsou manželé Miroslava Hodková a Jaroslav Hodek, trvale bytem Klenová 55, 

340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena ve výši 380.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na 

úřední desce od 03.04.2012 do 20.04.2012.  

 

 

 

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


