Městys
Vrchotovy Janovice
Rekapitulace usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice,
konaného dne 10.04.2017
Usnesení č. 157/20/2017
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto:
3) Rekonstrukce budovy ZŠ
4) Zpráva o činnosti rady
5) Rozpočtové opatření č.3/2017
6) Zvýšení vodného a stočného od 1.5.2017
7) Členství ve Svazu měst a obcí
8) Školský obvod – žádost obce Vojkov
9) Informace
10) Diskuse
11) Závěr
Usnesení č. 158/20/2017
Zastupitelstvo městyse souhlasí, aby Základní škola Vrchotovy Janovice ukončila školní rok 2016/2017
k 16.6.2017 z důvodu zahájení stavebních prací na částečné rekonstrukci školní budovy. Zastupitelstvo dále
ukládá řediteli školy zajistit pro minimálně prvostupňové žáky, jejichž rodiče projeví zájem, náhradní
program na dobu, kdy by jinak probíhalo vyučování a školní družina.
Usnesení č. 159/20/2017
Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti o dotaci na OPŽP a pověřuje Radu městyse provedením
výběru zpracovatele žádosti, přičemž žádá o zpětnou informaci na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 160/20/2017
Zastupitelstvo městyse souhlasí, aby v roce 2017 byly v budově školy zrealizovány následující práce:
protiradonová opatření, rekonstrukce sociálního zařízení vč. příslušných rozvodů, přístavba vestibulu se
šatnami a změna VÚT, pokud to podmínky OPŽP dovolí. Zastupitelstvo ukládá radě, aby připravila nezbytnou
dokumentaci k včasnému a řádnému zahájení prací.
Usnesení č. 161/20/2017
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva,
které se konalo 06.02.2017.
Usnesení č. 162/20/2017
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 3 pro rok 2017 tak, jak bylo předloženo.“
Usnesení č. 163/20/2017
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje s účinností od 01.05.2017 cenu vodného ve výši 26,00
Kč / m3 bez DPH a cenu stočného 26,00 Kč / m3 bez DPH.
Usnesení č. 164/20/2017
Zastupitelstvo městyse souhlasí se vstupem Městyse Vrchotovy Janovice do Svazu měst a obcí ČR.
Usnesení č. 165/20/2017
Zastupitelstvo městyse
a) souhlasí s uzavřením smlouvy s obcí Vojkov o vytvoření společného spádového obvodu
b) schvaluje obecně závaznou vyhlášku o společném spádovém obvodu ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice.
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