
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 22.06.2020 
 
Usnesení č. 9097/11/2020 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 

3) Zpráva o činnosti rady 
4) Účetní závěrka městyse za rok 2019 
5) Závěrečný účet městyse za rok 2019 
6) Mezitímní účetní závěrka městyse k 31.3.2020 
7) Rozpočtové opatření 
8) Kupní smlouva Rudoltice 527/4 
9) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/11817 
10) Dotace na rekonstrukci budovy školy 
11) Různé 
12) Závěr 

 
Usnesení č. 98/11/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva.  
 
Usnesení č. 99/11/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku, sestavenou ke dni 31.12.2019, včetně výsledku hospodaření 
městyse za účetní období 2019. 
 
Usnesení č. 100/11/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet městyse Vrchotovy Janovice za rok 2019 a souhlasí 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
Usnesení č. 101/11/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje mezitímní účetní závěrku, sestavenou ke dni 31.03.2020. 
 
Usnesení č. 102/11/2020 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2020 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2020 tak, jak bylo předloženo. 
 
Usnesení č. 103/11/2020 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.  527/4 o výměře 148 m2 
v k.ú. Rudoltice za cenu 100 Kč/m2 Štěpánce Fraňkové. 
 
Usnesení č. 104/11/2020 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.  
číslo 2018/11817. 
 
Usnesení č. 105/11/2020 
Zastupitelstvo městyse 

a) souhlas s přijetím dotace z MF ČR na rekonstrukci budovy základní školy 
b) ukládá radě městyse a starostce městyse realizovat všechny podmínky MF ČR k vydání „Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace“ a bezodkladně vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a uzavření SOD 
c) ukládá radě městyse a starostce městyse podat žádost o spolufinancování projektu z rozpočtu 

Středočeského Kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Programu II 2020 -  Dodatečná 
podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol. 


