
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou 
Datum konání veřejného zasedání: 14.11.2011 

 
Usnesení č. 66/2011: 

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Mgr. Alenu Jandovou a Milana Taichmana. 
Usnesení č. 67/2011: 

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Františka Kellnhofera. 
Usnesení č. 68/2011: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 19.09.2011, kterou 
předložil Ing. Vincent Tringela, předseda kontrolního výboru. 
Usnesení č. 69/2011: 

Zastupitelstvo města schvaluje vydané Rozhodnutí starosty č. 23/2011. 
Usnesení č. 70/2011: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 15 – 18/2011, která byla vydána v září a říjnu 2011. 
Usnesení č. 71/2011: 

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat bytovou jednotku čp. 261/2 společně se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu čp. 261 na parcele č. KN 275 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru 
spoluvlastnického podílu co do 36/161 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedené stavební parcele. 
Kupujícím je Alena Jandová, trvale bytem Klenovská 347, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je 
stanovena ve výši 600.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 06.10. do 24.10.2011. 
Usnesení č. 72/2011: 

Zastupitelstvo města rozhodlo odmítnout dar – 2/46 pozemkové parcely č. KN 530/38 v k.ú. Klenová. Nabídku 
městu učinili manželé Lenka a Jindřich Hrachovi, bytem Čachrov 71, 339 01 Klatovy.  
Usnesení č. 73/2011: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat tyto obecně závazné vyhlášky: 
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011 o místním poplatku ze psů; 
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; 
3) Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2011 o místním poplatku ze vstupného; 
4) Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity; 
5) Obecně závaznou vyhlášku č. 05/2011 o místním poplatku o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu;  
6) Obecně závaznou vyhlášku č. 06/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 
7) Obecně závaznou vyhlášku č. 07/2011, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška číslo 08/2010 o 
místním poplatkuza zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 
nebo kanalizace. 

Usnesení č. 74/2011 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Jednací řád zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou. 
Usnesení č. 75/2011 

Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravu rozpočtu Úhlava d.s.o. na rok 2011. 
Usnesení č. 76/2011: 

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Obnova obecního a 
krajského majetku po živelních v roce 2011 na akci „Janovice nad Úhlavou – obnova majetku poškozeného 
přívalovým deštěm“. 
 
 
 
MVDr. Ladislav Vyskočil       Mgr. Michal Linhart 
Místostarosta, v.r.      starosta, v.r. 


