
 Usnesení z veřejného zasedání dne 20.6.2022  

Usnesení č. 19/2022: 

Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu Tomáše Jiříka a Mgr. Ingrid Kasíkovou. 

Usnesení č. 20/2022: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení. 

Usnesení č. 21/2022: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty. 

Usnesení č. 22/2022: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o přijatých rozpočtových opatřeních. 

Usnesení č. 23/2022: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. 
Kupující je Ing. Šárka Hostková. Záměr prodeje byl zveřejněn od 19.5.2022 do 3.6.2022. 
Zastupitelstvo města stanovilo podmínku, že bude zřízenou věcné břemeno přístupu ke 
splaškové kanalizaci, která je uložena v části prodávaného pozemku.  

Usnesení č. 24/2022: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 224/3 a část pozemku p.č. 60/3, to vše 
v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí Plzeňského kraje, katastrální 
pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Jiří Viták. Záměr prodeje 
byl zveřejněn na úřední desce od 3.6.2022 do 20.6.2022. 

Usnesení č. 25/2022: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zájem spol. ARBO, spol. s r.o. o koupi pozemků 
v Rozvojové zóně v Janovicích nad Úhlavou.  

Usnesení č. 26/2022: 

Zastupitelstvo města schválilo podnájemní smlouvy č. 03/2022 a 06/2022 (Rozvojová zóna 
Janovice nad Úhlavou). 

Usnesení č. 27/2022: 

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních 
her. 

Usnesení č. 28/2022: 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění realizace plánovaných investic a oprav 
v 1. pololetí 2022. 

 

 



Usnesení č. 29/2022: 

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města k 31.12.2021. Zastupitelstvo města 
dále projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
rok 2021. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky, vyjádřilo zastupitelstvo města souhlas s celoročním hospodařením a souhlas se 
zprávou bez výhrad. 

Usnesení č. 30/2022: 

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Janovice nad Úhlavou k 31.12.2022. 

Usnesení č. 31/2022: 

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Masarykovy základní školy Janovice nad 
Úhlavou okres Klatovy, příspěvkové organizace k 31.12.2022. 

Usnesení č. 32/2022: 

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Mateřské školy Janovice nad Úhlavou okres 
Klatovy, příspěvkové organizace k 31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….   ……………………………………… 

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