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Usnesení z ve řejného zasedání zastupitelstva m ěsta Janovice nad Úhlavou 
Datum konání ve řejného zasedání: 27.02.2012 

 
Usnesení č. 01/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta zvolilo do návrhové komise Bc. Libora Čecha a Mgr. Alenu 
Jandovou. 
Usnesení č. 02/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta zvolilo jako ov ěřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a 
Františka Kellnhofera. 
Usnesení č. 03/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí zprávu o kontrole usnesení z ve řejného 
zasedání 19.12.2011, kterou p ředložil Ing. Vincent Tringela, p ředseda 
kontrolního výboru. 
Usnesení č. 04/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí vydaná Rozhodnutí starosty č. 28/2011 a č. 
01/2012 – 04/2012. 
Usnesení č. 05/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta rozhodlo, že M ěsto Janovice nad Úhlavou odkoupí od RWE 
GasNet, s.r.o. část pozemkové parcely č. 2693/32 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, 
zapsané na LV 1601 u Katastrálního ú řadu pro Plze ňský kraj, Katastrální 
pracovišt ě Klatovy, která vznikne odd ělením na základ ě geometrického plánu. 
Usnesení č. 06/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta rozhodlo, že M ěsto Janovice nad Úhlavou odkoupí od 
vlastník ů Ferdinanda Pacnera, Ing. Vladimíra Pacnera, Jany K adlecové a Ivany 
Petrášové část pozemkové parcely č. 2693/6 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsané 
na LV 637 u Katastrálního ú řadu pro Plze ňský kraj, Katastrální pracovišt ě 
Klatovy, která vznikne odd ělením na základ ě geometrického plánu. 
Usnesení č. 07/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta rozhodlo sm ěnit část pozemku č. KN 2622/1 v k.ú. Janovice 
nad Úhlavou, zapsaného na LV 1 u Katastrálního ú řadu pro Plze ňský kraj, 
Katastrální pracovišt ě Klatovy, pro M ěsto Janovice nad Úhlavou, za část pozemku 
č. KN 2622/8 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsaného na LV 982 u Katastrálního 
úřadu pro Plze ňský kraj, Katastrální pracovišt ě Klatovy, pro Lilianu Svobodovou 
a Ing. Ivo Svobodu, R ůženu Kaliánkovou Pittnerovou a Miroslava Pittnera, Annu 
Dragievu a Danaila Dragieva, Tomáše Linharta. P řesné vým ěry budou ur čeny 
geometrickým plánem. Zám ěr sm ěny byl zve řejn ěn na ú řední desce od 06.02.2012 do 
21.02.2012. 
Usnesení č. 08/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta rozhodlo o zrušení p ředkupního práva k bytové jednotce čp. 
355/5 spole čně se spoluvlastnickým podílem na spole čných částech domu čp. 355 a 
356 na st.p. č. 470 a st.p. č. 471 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v pom ěru 
spoluvlastnického podílu co do 8259/121771 ve vztah u k celku a ve stejném pom ěru 
na uvedených stavebních parcelách. P ředkupní právo jako v ěcné právo k p ředmětné 
bytové jednotce a p řináležejícím podíl ům bylo z řízeno po dobu 10ti let v kupní 
smlouv ě, kterou  uzav řeli dne 14.06.2004 M ěsto Janovice nad Úhlavou 
(prodávající) a manželé Ing. Libor Poruba a Jarosla va Porubová, bytem Sídlišt ě 
355, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl 
povolen rozhodnutím č.j.V-1486/2004-404, právní ú činky vkladu vznikly dnem 
14.06.2004. 
Usnesení č. 09/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta rozhodlo vydat Obecn ě závaznou vyhlášku číslo 01/2012, 
kterou se ruší Obecn ě závazná vyhláška číslo 05/2011 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací p řístroj nebo jiné technické za řízení povolené 
Ministerstvem financí podle jiného právního p ředpisu. 
Usnesení č. 10/2012: 
Zastupitelstvo m ěsta schválilo upravený návrh zadání zm ěny č. 5 územního plánu 
obce Janovice nad Úhlavou. V návrhu zm ěny budou řešeny ob ě lokality: 5/1 a 5/2. 
Zastupitelstvo m ěsta pov ěřuje Ú řad územního plánování odboru výstavby a 
územního plánování M ěstského ú řadu v Klatovech dalším jednáním. 
Usnesení č. 11/2012 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor  č. 01/2012, 
kterou uzav řou Develop-start spol. s r.o. a Parotrans s.r.o., A kátová 588, 339 
01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smlu v v Rozvojové zón ě evidována 
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pod evid. č. 109. P ředmětem podnájmu je objekt evid. č. 12 na st.p. č. 650 v k.ú. 
Janovice nad Úhlavou. 
Usnesení č. 12/2012 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor  č. 02/2012, 
kterou uzav řou Develop-start spol. s r.o. a UNI OIL CZ s.r.o., Libušská 
2001/274, 142 00 Praha 4. Smlouva je v evidenci pod nájemních smluv v Rozvojové 
zón ě evidována pod evid. č. 110. P ředmětem podnájmu jsou objekty na st.p. č. 678 
a 679 a část p.p. č. 2407/153 v k.ú. Janovice nad Úhlavou. 
Usnesení č. 13/2012 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí rozpo čet dobrovolného svazku obcí Úhlava na 
rok 2012. 
Usnesení č. 14/2012 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí rozpo čet Ú čelového sdružení pro skupinový 
vodovod na rok 2012. 
Usnesení č. 15/2012 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí Výro ční zprávu o činnosti Masarykovy 
základní školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2 010/2011. 
Usnesení č. 16/2012 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí Výro ční zprávu o činnosti Mate řské školy 
Janovice nad Úhlavou za školní rok 2010/2011 a Zprá vu o hospoda ření Mate řské 
školy Janovice nad Úhlavou za rok 2010. 
Usnesení č. 17/2012 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí Zprávu Policie ČR o bezpe čnosti a 
kriminalit ě za rok 2011. 
Usnesení č. 18/2012 
Zastupitelstvo m ěsta vyhlašuje zám ěr prodeje bytu čp. 292/4 v Janovicích nad 
Úhlavou. Byt bude prodáván prost řednictvím realitní kancelá ře. 
Usnesení č. 19/2012 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouv ě o z řízení v ěcného 
břemene a souhlasu se z řízením stavby“ a „Smlouvu o podmínkách napojení, o 
spolupráci a sou činnosti p ři realizaci plynárenského za řízení a o smlouv ě 
budoucí kupní“, kterou uzav řou Město Janovice nad Úhlavou a RWE GasNet, s.r.o. 
ohledn ě budování plynovodu a p řípojek v Klenovské ulici. 
 
 
V Janovicích nad Úhlavou dne 27.02.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
MVDr. Ladislav Vysko čil     Mgr. Michal Linhart 
Místostarosta, v.r.     starosta, v.r. 


