Rekapitulace usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice,
konaného dne 08.02.2016
Usnesení č. 93/13/2016 – nebylo schváleno
Zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění programu zasedání o bod Územní studie pro lokalitu Z13
(Šebáňovice) a souhlas s podáním žádosti o schválení územní studie Odboru výstavby a územního plánování.
Usnesení č. 94/13/2016
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto:
3.
Zpráva o činnosti rady
4.
Informace o rozpočtovém opatření č 10,11 a 12 k rozpočtu na rok 2015 a návrh
rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2016
5.
Příspěvek na činnost v r. 2016 pro TJ Sokol
6.
Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ
7.
SoD na zpracování pasportu místních komunikací
8.
Žádost o zrušení předkupního práva k bytu
9.
Obecní policie města Votice – působnost - rozšíření
10.
Diskuse
11.
Závěr
Usnesení č. 95/13/2016
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva
07.12.2015.
Usnesení č. 96/13/2016
Zastupitelstvo městyse Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, 11, 12 pro rok
2015 a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2016 tak, jak bylo předloženo.
Usnesení č. 97/13/2016
Zastupitelstvo městyse souhlasí s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Vrchotovy Janovice ve výši Kč 50.000,00 a
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,00. Poskytovatel požaduje vyúčtování dotace.
Usnesení č. 98/13/2016
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126007284/002 Vrchotovy Janovice – kNN – p.č. 1393/15 mezi Městysem Vrchotovy Janovice a ČEZ Distribuce,
a.s., když jednorázová náhrada za zřízení věcného břemena byla dohodnuta ve výši 3.000,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 99/13/2016
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městysem Vrchotovy Janovice a Ing. Jiřím
Šlechtou, bytem Čtyřkoly, na zpracování pasportu místních komunikací I. až IV. třídy podle předloženého
návrhu za dohodnutou cenu 68.000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).
Usnesení č. 100/13/2016
Zastupitelstvo městyse souhlasí se zrušením předkupního práva jako práva věcného k bytu č. 116-2
v bytovém domě čp. 114 a 116 Vrchotovy Janovice.
Usnesení č. 101/13/2016
Zastupitelstvo městyse nesouhlasí s finanční spoluúčastí na zajištění služeb Městské Policie Votice tak, jak
byla navržena Městem Votice.
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