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VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           01/2023 

 

SLOVO STAROSTKY 
 

Na začátku roku 2023 chci všem spoluobčanům popřát především zdraví, také 
trochu štěstí a dostatek pohody i drobných radostí, protože z těch vzniká radost veliká. 
Ať je pro nás všechny tento rok rokem lepším a příjemnějším, než jaký byl rok 2022. 
  
 
 
 

SAMOSPRÁVA 
 

 

Zastupitelstvo městyse 
Příští zasedání zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice se uskuteční 20.03.2023 od 
18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse. Program zastupitelstva bude v řádném 
termínu vyvěšen na oznámeních.  
 

 
 

Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu 

 souhlasila s prodloužením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí domu 
č.p. 2 ve Vrchotových Janovicích (restaurace na Rychtě) na dobu od 1.1.2023 
do 31.12.2026 

 souhlasila s vyřazením nefunkčního a zastaralého majetku v souhrnné pořizovací 
hodnotě 70.410,- Kč 

 schválila rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu na rok 2022 a částečnou změnu 
rozpisu rozpočtu v rámci tohoto rozpočtového opatření 

 schválila rozpis rozpočtu na rok 2023 

 stanovila závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice na rok 2023: 
Příspěvek na provozní výdaje    1.200.000,- Kč 
Příspěvek na neinvestiční výdaje                 0,- Kč 
Hospodářský výsledek   nulový 

 schválila střednědobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice na r. 2024 
– 2025 a rozpočet PO ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice na rok 2023 

 v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu souhlasila se zadáním 
zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám uličního 
prostoru u školy pro zvýšení bezpečnosti pěších a zklidnění dopravy u TK 
Engineering s.r.o. 

 souhlasila pronájmem části pozemku pč.. 2255/3 v k.ú. Vrchotovy Janovice za 
účelem parkování osobního vozidla 
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 Souhlasila s uzavřením smlouvy na zajištění služeb pro Českou poštu s.p. 
2022/08311, která zcela nahrazuje původní smlouvu č. 2018/11817 

 zřídila komisi kultury ve složení: Alena Mrázková, předsedkyně a jako členky 
Veroniku Schneiderovou, Janu Fikotovou, Janu Rohlíkovou, Janu Křížovou a 
Kateřinu Koubovou 

 souhlasila s úhradou nákladů na provoz kostela v době adventního koncertu 
v částce 1.355,- Kč.  

 souhlasila s uzavřením dohody s MUDr. Zelenákovou o ukončení pronájmu 
ordinace pro děti a dorost ke dni 31.12.2022 a s odpuštěním 50 % nájmu za rok 
2022, neboť MUDr. Zelenáková prostory celý rok nevyužívala 

 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o zpracování odpadů č. 03-2021 – BPS 
Přibyšice/Městys Vrchotovy Janovice – č. dodatku 02-2022, který spočívá 
v navýšení ceny od 1.1.2023 o 9 % 

 souhlasila s vyřazením a likvidací nefunkčního nebo zastaralého majetku 
v souhrnné pořizovací hodnotě 234.492,-, který byl propůjčen PO ZŠ a MŠ 
Vrchotovy Janovice 

 souhlasila s poskytnutím příspěvku do tomboly ve výši 1.000,- Kč pro SDH 
Vrchotovy Janovice a SDH Šebáňovice, který bude poskytnut formou dárkového 
balíčku 

 souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB po výměnu BTS 
BN_2521 ve Velké Lhotě 

 souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí pro uložení elektrického 
vedení do země na Městečku – Karlov 

 souhlasila s poskytnutím dotace středisku Úsvit Votice, organizace Junák – český 
skaut ve výši 20.000,- Kč na opravu komína skautské klubovny 

 souhlasila s poskytnutím dotace Mysliveckému spolku Vrchotovy Janovice ve výši 
15.000,- na nákup medikovaného minerálního krmiva pro spárkatou zvěř 

 souhlasila s poskytnutím dotace Sboru dobrovolných hasičů Šebáňovice ve výši 
15.000 Kč na provoz hasičského klubu 

 souhlasila s poskytnutím dotace Michale Dvořákové ve výši 7.000,- Kč na podporu 
vydání pohádkové knihy Strašidelné Vánoce na hradě 

 souhlasila s poskytnutím dotace Českému svazu žen Vrchotovy Janovice a Místní 
skupině Českého červeného kříže v souhrnné výši 5.000,- Kč na maškarný ples, 
který se bude konat dne 25.03.2023 v sokolovně TJ Sokol Vrchotovy Janovice 

 souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 2.000,- Kč Alternativě středočeské D3 na 
činnost spolku 

 souhlasila s poskytnutím dotace Sboru dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice 
ve výši 5.000,- Kč na pořádání plesu dne 28.01.2023 

 nesouhlasila s poskytnutím dotace Okresnímu mysliveckému spolku Benešov z.s. 

 schválila rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023 a částečnou změnu rozpisu 
rozpočtu 

 uložila starostce dlelegovat vhodného zástupce za městys na XIX. volební sněm 
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SMO ČR 

 souhlasila s realizací záměru – projektová dokumentace – zdroj tepla Vrchotovy 
Janovice č.p. 2 

 souhlasila s přerušením provozu školní družiny o vedlejších prázdninách a ve 
dnech ředitelského volna 

 

 
 

Plány zastupitelů pro rok 2023 
 Zastupitelstvo městyse v prosinci 2022 schválilo Program městyse na příští čtyři 
roky, na stejném zasedání byl schválen také rozpočet městyse na rok 2023. 
V souladu se schváleným rozpočtem je připraveno několik záměrů investičních i 
neinvestičních, které bychom chtěli v tomto roce realizovat.  
 Už se začátkem roku bychom chtěli podat žádost o dotační prostředky, kterými 
bychom podpořili opravu přístupové komunikace na nové části hřbitova, dále připravit 
žádost o dotační prostředky pro vybudování chodníku u silnice od středu Janovic 
směrem na Voračice, také podat žádost o dotaci z Fondu Středočeského kraje na opravu 
komunikace v části Sedlečko, připravovat budeme další projekty na rekonstrukci 
komunikací ve Vrchotových Janovicích. S příspěvkem podnikající osoby bychom chtěli 
opravit komunikaci v části Braštice. 
V současné chvíli je připraven projekt na opravu fasády  výměnu oken v sídle úřadu 
městyse, projednáváme možnost změny vytápění ve stejném domě, připravuje se 
projekt na opravu fasády a střechy domu, který je v povědomí občanů jako „zdravotní 
středisko“, rozpracován je projekt na rekonstrukci zařízení a vybavení školní kuchyně a 
jídelny s ohledem na úsporná opatření. Zahájili jsme jednání o možnosti aplikovat 
opatření pro energetické úspory, zejména pro vodovod a čističku, ale také pro veřejné 
osvětlení. 
 Naši pozornost bychom chtěli a měli věnovat také sběrnému dvoru, dopracovat 
provozní řád a podle možnosti rozšířit provoz sběrného místa pro naše občany. Veřejná 
prostranství jak předdvoří, parkoviště a Obůrka nebo prostor zvaný Pacián, pro která 
jsou zpracovány studie, by se měla dočkat projektů, stejně jako křižovatka u školy a 
sokolovny, abychom zajistili bezpečnost pro občany a zejména pro děti, které od 
autobusů a z chodníků přecházejí do školy nebo ze školy do sokolovny. Ne 
zanedbatelnou pozornost bychom chtěli věnovat provozu vodovodu a kanalizace nebo 
ČOV, kde je třeba čistit vrty, opravovat kanalizační šachty nebo prostor kolem čističky. 
Téměř ke všedním starostem bude patřit udržování veřejných prostranství, do kterých 
počítáme i zelené pásy podél silnice, chodníků, čekáren a zastávek, stejně tak zeleně na 
prostranstvích nebo podél komunikací. 
 Ale i kulturní a společenský život bychom nechtěli pominout, chceme podporovat 
pořadatele kulturních akcí, akcí pro mládež, spolky a kluby, které v prvé řadě jsou těmi, 
kdo akce pro veřejnost připravují a zajišťují. Hasiči, Ženy, Skauti nebo TJ Sokol to dělají 
již tradičně, všichni ostatní se mohou přidat nebo začít s něčím novým. Podpoříme je 
také. Přimlouvala bych se za více sportovních aktivit pro mládež. A v té souvislosti mám 
otázku - nevíte někdo o vhodném pozemku pro vybudování skate parku, místa, kde by 



 
4 

děti mohly jezdit na prkně, na bruslích a nevím na čem dalším? Dosažitelný, dostatečně 
velký prostor, kam by se vešlo i malé zázemí, by byl jistě vítaným rozšířením možností 
ke sportování mládeže.  
Začátek roku 2023 je i novým začátkem života nového budoucího vánočního stromu, 
vysazen byl na předdvoří zámku v těsné blízkosti stávajícího stromu, ten však tomu 
malému vadit nebude, prý naopak. Za dobrou radu, zajištění i za pomoc při sázení patří 
panu Petrovi Krejčímu naše velké poděkování. 
Až budeme na konci roku rekapitulovat a hodnotit, snad budeme moci poděkovat i 
dalším, kteří přiloží ruku k dílu, podobně jako v roce 2022 třeba Myslivci. 
Přejeme všem dobrý rok 2023.       Marcela Čedíková 
 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Nabídka uplatnění 
Městys hledá 

 knihovníka pro místní knihovnu ve Vrchotových Janovicích 
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 317835136. 
 
Mikroregion Voticko hledá 

 projektového manažera 
Více informací na https://www.mikroregionvoticko.cz/ 
 

 
 

Provoz sběrného dvora 
Od prosince 2022 do konce března 2023 je možno dovézt odpad do sběrného dvora 
pouze po předchozí dohodě s panem Hruškou (tel.: 727 947 660). 
 

 

2023 - ANKETA – zahradní kompostér – ANKETA - 2023 
 

 
Vážení spoluobčané. 
Městys Vrchotovy Janovice se spolu s dalšími obcemi pro rok 2023 
zapojil do dalšího dotačního programu v rámci Mikroregionu Voticko a 
požádal o další zahradní kompostéry, které by mohl předat občanům. 
Prvních 70 kompostérů bylo realizováno již v roce 2017, nyní máme 
možnost vyhovět dalším zájemcům. 
Všichni, kdo mají o zahradní kompostér zájem, prosím vyplňte spodní 
část lístku, oddělte a předejte na úřad městyse, Vrchotovy Janovice 2, a 
to osobně, do schránky v přízemí úřadu městyse, nebo elektronicky na 
e-mail: obec.vrchjanovice@tiscali.cz, v termínu do konce měsíce února 
t.r. 
 
Děkujeme.         

  

https://www.mikroregionvoticko.cz/
mailto:obec.vrchjanovice@tiscali.cz
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Kácení stromů 
Opětovně upozorňujeme, že kácení stromů i na vlastní zahradě, mimo ovocných 

stromů, podléhá povolení v případě stromu s obvodem kmene 80 cm (ve výšce 130 cm 
nad zemí), nebo v případě zapojených prostorů dřevin s celkovou plochou porostu větší 
než 40 m2. 

Kácení je možno provést mimo vegetační dobu, tedy v období od 1.11. do 31.3. 
Žádost o povolení je posuzována ve správním řízení, které trvá minimálně 30 dní. 

Podejte žádost na úřad včas! 
 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

My tři králové jdeme k 
vám...  
6. 1. 2023 na městský 
úřad ve Vrchotových 
Janovicích zavítali za 
paní starostkou a 
ostatními úřednicemi 
tři králové se svým 
poselstvím. Králové 
dorazili v hojnějším 
počtu, ale o to větší 
úsměv na rtech a 
radosti ve tvářích 
doslova vyzpívali všem 
přítomným tradiční 
koledou, která tak 
uzavřela v naší domovině dobu vánoční. Těšíme se, až se k nám za rok opět navrátí.  
„Christus mansionem benedictat"      Helena Plechatá 
 

ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 

Fondy Středočeského kraje jsou tu i pro Vás! 
Milí Středočeši, 
ráda bych Vás touto cestou pozdravila a popřála Vám v novém roce 2023 především 
zdraví, klid a vnitřní pohodu. Chci věřit, že nás snad čeká méně náročný rok, než byly ty 
dva uplynulé provázené různými krizemi. Snadný ale nebude, to víme všichni… 
Chtěla bych Vás ujistit, že Středočeský kraj schválil velmi zodpovědný rozpočet, který 
počítá s krizovými rezervami. Zároveň je ale stále výrazně proinvestiční. Jen na investiční 
výdaje z vlastních zdrojů dáváme 600 milionů korun, což je o 100 milionů více než v roce 
2022. Vyšší jsou například plánované výdaje na opravy škod po zimě na silnicích II. a III. 
třídy, na něž jsme vyčlenili 255 milionů.  
A rozpočet také opět přináší dotační programy, které jsou tu hlavně pro Vaše obce, aby 
jim usnadnily rozvoj, a místo, kde žijete, mohlo mít třeba odpovídající infrastrukturu, 
vodovod, kanalizaci, školu… Ale část fondů můžete využít i Vy sami. A na ty bych Vás 
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chtěla upozornit především.  
Fondy, z nichž můžete čerpat na své aktivity přímo Vy občané nebo třeba Vaše spolky či 
sportovní kluby, jsou například Fond sportu a volného času, kde je 40 milionů korun, 
z nichž je možné čerpat na investice na sportovištích, na pořádaní turnajů, na podporu 
sportu. Ten je otevřen teď v lednu. Stejně tak v lednu je otevřen například Fond kultury 
a obnovy památek, který pomáhá s obnovou kulturních památek. Mnoho z nich je v 
soukromém vlastnictví nebo se o ně starají neziskové organizace nebo dobrovolníci. 
Letos jsme také poprvé otevřeli fond Obchůdek 2021+, který má pomoci udržet malé 
prodejny v obcích do 1000 obyvatel. Pokud takovou provozujete, můžete požádat o 
příspěvek. 
A v neposlední řadě je tu Fond Hejtmanky. Má sice nejméně financí, co kdy měl, ale 
velmi rádi z něj podpoříme větší akce, které mají regionální význam. 
Určitě zkuste využít našich fondů. Potřebné informace najdete na stránkách kraje – 
www.kr-stredocesky.cz, záložka Granty a dotace. A mimochodem slibuji, že ten web 
kraje brzy bude uživatelsky přívětivější, zanedlouho spustíme nový. 
Tak krásný rok 2023 všem.  Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje 

  

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

Středa 01.02.2023, 13.30, Zasedací místnost ÚM: KLUB DŮCHODCŮ 
Setkání v klubu důchodců se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu městyse Vrchotovy 
Janovice, všichni, kdo mají čas, jsou srdečně zváni. 
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