Městys
Vrchotovy Janovice
Rekapitulace usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice,
konaného dne 9.4.2018
Usnesení č. 230/29/2018
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto:
3. Pošta partner – projednání návrhu České pošty
4. Zpráva o činnosti rady
5. Návrh rozpočtového opatření
6. Prodej pozemků u Lihovaru
7. Návrh na zrušení vyhlášky č. 1/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, vč. tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
8. Návrh na změnu vyhlášky č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy a třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Vrchotovy Janovice –
doplnění
9. Návrh na změnu vyhlášky č. 3/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území městyse Vrchotovy Janovice
10. Návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 1268/133 – chodník
11. Informace o rekonstrukci silnice III/00331
12. Různé
a. Změna stanov Mikroregionu Voticko
b. Podání žádosti o dotaci do programu IROP
c. Podání žádosti o dotaci do programu OPŽP
13. Závěr
Usnesení č. 231/29/2018
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od zasedání zastupitelstva, které se
konalo 5.2.2018.
Usnesení č. 232/29/2018
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2018 souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 4 k rozpočtu na rok 2018 tak, jak bylo předloženo.
Usnesení č. 233/29/2018
Zastupitelstvo městyse
a) bere na vědomí výsledek vyhlášeného záměru na prodej pozemků v lokalitě U Lihovaru a pověřuje
radu městyse přípravou dalšího kola záměru prodeje volných pozemků.
b) pověřuje radu městyse přípravou dodatku č. 1 SOD se zhotovitelskou firmou, který vyřeší financování
plynovodu pro celou lokalitu v souvislosti se změnou realizačního projektu z důvodu platného
stanoviska INOGY.
Usnesení č. 234/29/2018
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
k 31.12.2018.
Usnesení č. 235/29/2018
Zastupitelstvo městyse schvaluje vyhlášku č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy a
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Vrchotovy Janovice.
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Usnesení č. 236/29/2018
Zastupitelstvo městyse schvaluje vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území městyse Vrchotovy Janovice.
Usnesení č. 237/29/2018
Zastupitelstvo městyse souhlasí s koupí části pozemku p.č. 1268/13 o výměře 56 m2 a souhlasí s kupní
smlouvou tak, jak byla předložena.
Usnesení č. 238/29/2018
Zastupitelstvo městyse po projednání souhlasí se změnou Stan Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Voticko – do čl. IV. Stanov bude doplněn předmět činnosti e) činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů
a agenda spojená s GDPR.
Usnesení č. 239/29/2018
Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci do IROP – FISCHE 2 Vzdělávání na rekonstrukci
odborných učeben v ZŠ Vrchotovy Janovice.
Usnesení č. 240/29/2018
Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci k výzvě č. 100 do Operačního programu životní
prostředí na snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vrchotovy Janovice.

