
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 17.12.2018 
 
 

Usnesení č. 18/2/2018 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 

3. Zpráva o činnosti rady 
4. Čtvrtletní účetní závěrka k 30.9.2018 
5. Rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2018 
6. Rozpočet městyse na rok 2019 
7. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021 
8. Plán rozvoje městyse 
9. Vstup do SMS ČR 
10. Dodatek č. 1/2019 na svoz komunálního odpadu 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Usnesení č. 19/2/2018 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady. 
 
Usnesení č. 20/2/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje mezitímní účetní závěrku městyse Vrchotovy Janovice 
k 30.09.2018. 
 
Usnesení č. 21/2/2018 
Zastupitelstvo městyse 
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a 12 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2018, 
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2018 tak, jak bylo 
předloženo, 
c) opravňuje Radu městyse k provedení rozpočtového opatření k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 
2018 tak, jak bylo předloženo. 
 
Usnesení č. 22/2/2018 
Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh Rozpočtu na rok 2019 vč. příloh tak, jak byl předložen. 
 
Usnesení č. 23/2/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 – 2021 tak, jak 
byl předložen. 
 
Usnesení č. 24/2/2018 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Plán rozvoje městyse tak, jak byl předložen. 
 
Usnesení č. 25/2/2018 
Zastupitelstvo městyse schvaluje přistoupení městyse Vrchotovy Janovice do Sdružení místních samospráv ČR 
na základě § 46 a §84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky. 
 
Usnesení č. 26/2/2018 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 1/2019 o odvozu a odstranění komunálního 
a tříděného odpadu se společností Compag Votice s.r.o. 



 

Usnesení č. 27/2/2018 
Zastupitelstvo městyse nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace Posázaví o.p.s. na rok 2019. 
 
Usnesení č. 28/2/2018 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. UZSVM/SBN/5739/2018-SBNM na koupi 
pozemku p.č. 2234/8 v k.ú. Vrchotovy Janovice za cenu 5.400,- Kč. 
 


