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Vážení a milí spoluobčané,
každoročně se v tomto čase 
společně s vámi ohlížím za 
uplynulým rokem a snažím se 
odpovědět na otázku, zda to byl 
rok dobrý nebo špatný. Odpověď 
byla vždy jednoduchá: „Byl to 
dobrý rok!“ Protože dobrý je 
každý rok, který prožijeme úplně 
normálně.
Bohužel letos je opravdu těžké 
najít odpověď, protože rok 2020 
opravdu normální nebyl. A to ať 
již vinou „nemoci“, a velmi často i 
vinou „moci“.
Dovolte mi proto, abych vám všem 
popřál do nastávajících svátečních 
dnů jen to nejlepší, především 
klid, štěstí a zdraví. Přeji vám 
také, abyste pod stromečkem 
našli dárek, ze kterého budete 
mít radost.
Budu společně s vámi doufat, že 
ten kvapem se blížící rok 2021 
bude lepší, klidnější a 
normálnější. 
Snad si o půlnoci 31 prosince 
2021 zase řekneme:

„BYL TO DOBRÝ ROK“.
Michal Linhart 

Uplynul rok 2020 a nebyl k nám zrovna vlídný.
Ať nám ten příští 2021 přinese klid, štěstí a 
hlavně zdraví.
Michal Linhart

starosta města Janovice nad Úhlavou

PF 2021

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vzhledem k omezením, která vyhlásila vláda ČR, se na 
konalo pouze jedno veřejné zasedání, a to 14.12.2020.
Zde je přehled těch nejdůležitějších rozhodnutí.
Zastupitelstvo svým rozhodnutím vyhovělo třem 
žádostem o prodej nemovitostí:
- stavbu s okolním pozemkem v Rozvojové zóně 
odkoupí od města pan Vít Bouček,
- pozemky kolem své budovy v Rozvojové zóně 
odkoupí od města spol. STAVKON s.r.o.
- pozemek v Petrovicích odkoupí od města pan Jindřich 
Pajer.
Zastupitelstvo rozhodlo, že město vykoupí (případně s 
nimi smění) od soukromých vlastníků pozemky v lokalitě 
„Pod Vodárnou“ a vybuduje na nich zasíťované parcely 
pro výstavbu rodinných domů. Je předpoklad, že by v 
této lokalitě vzniklo cca 35 – 40 stavebních parcel. Na 
základě tohoto rozhodnutí vykoupí město pozemky o 
pana Jana Koblera, od manželů Vacovských a smění 
pozemky s manželi Martinovými.
Zastupitelstvo rozhodlo, že město zpětným odkupem 
vrátí do svého vlastnictví cca 50 m2 pozemku v 
Rozvojové zóně. Tato část pozemku byla omylem 
prodána spol. ACTIMMO s.r.o.
Zastupitelstvo se seznámilo s výročními zprávami 
Masarykovy ZŠ a mateřské školy a bez jakýchkoliv 
připomínek je vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo projednalo návrhy cen vodného a 
stočného, které předložila spol. ČEVAK a schválilo ceny 
na rok 2021 (viz str. 2).
Zastupitelstvo schválilo poplatek za komunální odpad 
na rok 2021 a také prodloužení lhůty jeho splatnosti (viz 
str. 2).
Zastupitelstvo schválilo konečné znění Dodatku č. 4 k 
nájemní smlouvě mezi městem a spol. DEVELOP start 
spol. s r.o.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2021 (viz 
str. 2).

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou 
poděkoval 

paní Evě Sutté,
dlouholeté matrikářce Městského 
úřadu Janovice nad Úhlavou, která se 
31.12.2020 rozloučí se svými kolegy a 
se svojí prací a odchází k 
zaslouženému odpočinku.
DĚKUJEME ZA ODVEDENOU 
PRÁCI PRO MĚSTO JANOVICE 
NAD ÚHLAVOU!
           Michal Linhart, starosta města



MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD A PSY
Místní poplatek za odpad a psy zůstane v roce 
2021 beze změny. 
Jedinou úpravou je prodloužení splatnosti. Od 
příštího roku bude splatnost poplatků 30. června.
POZOR!!! Od roku 2021 vám nebudou zasílány 
výzvy k úhradě poplatků. Platbu provádějte pod 
variabilním symbolem, který jste použili při placení 
v roce 2020. Pokud symbol nevíte, sdělí vám jej 
paní Tereza Michálková, pracovnice městského 
úřadu. Na ni směřujte veškeré dotazy týkající se 
místních poplatků.

Telefon: 373 036 003
mail: ucetni2@janovice.cz

TO HLAVNÍ Z ROZPOČTU NA ROK 2021
Na rok 2021 byl schválen rozpočet města s celkovými příjmy ve výši 41 107 200 Kč a s celkovými 
výdaji ve výši 48 900 850 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 7 793 650 Kč bude kryt finanční rezervou 
města.
Právě díky finanční rezervě může město i v příštím roce investovat do nové výstavby a větších 
oprav. 
Výdaje rozpočtu se jako každoročně skládají z běžných provozních výdajů (ty se každoročně 
opakují) a tzv. Investičních výdajů (nové stavby, nákupy strojů a velké opravy). Mezi provozní 
výdaje patří např. lesní hospodářství, údržba silnic a chodníků, údržba vodovodů a kanalizací, 
výdaje na kulturu a společenské akce, údržba městských nemovitostí, příspěvky pro spolky 
včetně jednotek hasičů, komunální služby, náklady na likvidaci odpadů, údržba zeleně, údržba 
místního rozhlasu a veřejného osvětlení atd. … Velkou část výdajů „spolknou“ příspěvkové 
organizace města – mateřská a základní škola, jejichž provozní výdaje jsou dohromady víc než    
5 mil. Kč.
Co se týče investičních výdajů, schválilo zastupitelstvo města tyto investiční akce:
- oprava Nové ulice v Janovicích
- oprava lávky pro pěší na náměstí v Janovicích
- oprava střechy na ČOV  v Rozvojové zóně
- první etapa výměny střechy v objektu lihovaru
- dokončení stavebních úprav městského úřadu (zejména bezbariérový přístup)
- elektromobil pro pracovníka údržby města
- úpravy a nákup materiálu pro koupaliště
- výměna dlažby na tribuně v areálu fotbalového hřiště
- stavební úpravy vchodu do zdravotního střediska (zakrytí)
- první etapa rekonstrukce inženýrských sítí v základní škole a rekonstrukce čerpací stanice
- projektová dokumentace na opravu dešťové kanalizace v Dubové Lhotě
- krytý altán na návsi v Petrovicích (požadavek občanů pro  účely společných setkání)
- stavební úpravy hasičských zbrojnic v Dubové Lhotě a ve Spůli
- rozšíření veřejného osvětlení v Rohozně a pokládka kabelů části veřejného osvětlení do země

STÁLE HLEDÁME KRONIKÁŘE
Pokud byste někdo měli chuť přivydělat si pár korun a 
chtěli byste zkusit psát městskou kroniku, zavolejte na 
tel. 376 392 295.

CHCETE PŘIVÍTAT
NOVÉHO OBČÁNKA?

Žádáme rodiče, kteří by měli zájem 
zúčastnit se tradičního VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ, aby se přihlásili na 
matrice městského úřadu u paní 
Lenky Štampachové.

Telefon: 376 382 396
mail: matrika@janovice.cz

KONEČNĚ BUDE KDE STAVĚT
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemků v lokalitě „Pod 
Vodárnou, kde by mělo vzniknout ca 35 – 40 stavebních 
parcel pro výstavbu rodinných domů. Město začne 
intenzivně pracovat na přípravě. Snad se to povede.
Podrobnosti v příštím zpravodaji.

VODNÉ A STOČNÉ 
KOLIK ZAPLATÍME V ROCE 2021

Od 1.1.2021 bude vodovod a kanalizace v 
Rozvojové zóně vyčleněn z nájmu spol. 
DEVELOP start a kompletní správu bude 
pro město zajišťovat provozovatel – spol. 
ČEVAK. Pro občany to znamená 
jednotnou cenu vodného a stočného pro 
všechna místa v Janovicích nad Úhlavou 
včetně Rozvojové zóny. 
Za vodné zaplatíme v roce 2021 
cenu 33,77 Kč, tj. včetně DPH = 37,15 Kč.
Za stočné zaplatíme v roce 2021
cenu 25,94 Kč, tj. včetně DPH = 32,49 Kč.


