
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 17.02.2020 
 
Usnesení č. 79/9/2020 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice souhlasí s pořádáním závodu Rally Příbram na svém území. 
 
Usnesení č. 80/9/2020 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 

3) Zpráva o činnosti rady 
4) Informace o rozp. opatřeních č. 9/2019 a č. 1/2020 a návrh rozp. opatření č. 2/2020 
5) Žádost TJ Sokol o dotaci z rozpočtu městyse 
6) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. č. 2018/11817 
7) Směnná smlouva 
8) Žádost o dlouhodobý pronájem letního kina 
9) Založení místní akční skupiny Voticko 
10) Smlouva o smlouvě budoucí D3 Václavice – Voračice 
11) Dodatek č. 20 – recyklační poplatek 
12) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu el. přípojky v části Manělovice 
13) Akční plán na rok 2020 
14) Různé 
15) Závěr 

 
Usnesení č. 81/9/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání.  
 
Usnesení č. 82/9/2020 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 9/2019 a č. 1/2020 a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2020 tak, jak bylo předloženo. 
 
Usnesení č. 83/9/2020 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s poskytnutím dotace Tělovýchovné jednotě Sokol ve výši Kč 59.400,00 a 
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč 59.400,00 dle předloženého vzoru. 
 
Usnesení č. 84/9/2020 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. 
2018/11817. 
 
Usnesení č. 85/9/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou směnnou smlouvu mezi městysem a manželi Burešovými. 
 
Usnesení č. 86/9/2020 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice 

a) souhlasí s členstvím v Místní akční skupině Voticko, z. s. a schvaluje návrh stanov uvedených v příloze 
zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

b) schvaluje zapojení správního území městyse Vrchotovy Janovice do přípravy Strategie regionu MAS 
Voticko na období 2021–2027 včetně strategických plánů Leader. 

c) schvaluje zařazení správního území městyse Vrchotovy Janovice do územní působnosti MAS Voticko 
na období 2021–2027. 

 
 



 

Usnesení č. 87/9/2020 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
(vypořádání některých práv a povinností souvisejících se stavbou dálnice D3 0304 Václavice – Voračice). 
 
Usnesení č. 88/9/2020 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV- 12-6025075VB/1 s názvem „Manělovice – kNN – parc. č. 
54/9, 54/28-31“ s jednorázovou náhradou ve výši 1.000,- Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 89/9/2020 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje Akční plán na rok 2020 – přílohu Programu rozvoje obce 
2019 – 2022. 


