
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 14.06.2021 
 
Usnesení č. 142/15/2021 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 

1. Zpráva o činnosti rady 
2. Rozpočtové opatření 
3. Účetní závěrka městyse za r. 2020 
4. Závěrečný účet hospodaření městyse za r. 2020 
5. Mezitímní účetní závěrka městyse k 31.03.2021 
6. Žádost o koupi poz. p.č. 1268/100 v k.ú. Vrchotovy Janovice 
7. Žádost o koupi poz. p.č. 1268/101 v k.ú. Vrchotovy Janovice 
8. Žádost o koupi poz. p.č. 1268/102 v k.ú. Vrchotovy Janovice 
9. Žádost o koupi poz. p.č. 1268/111 v k.ú. Vrchotovy Janovice 
10. Projednání kupní smlouvy dle schválené plánovací smlouvy lokalita Z 26 1. etapa 
11. Plánovací smlouva lokalita Z 26 2. etapa-1.část 
12. Dofinancování projektových dokumentací II. etapy cyklostezky Voticko 
13. Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 
14. Žádost o koupi části pozemků p.č.  951/8 a   p.č. 951/9 oba v k.ú. Šebáňovice 
15. Návrh změny č. 1 Územního plánu Vrchotovy Janovice 
16. Různé 
17. Závěr 

 
Usnesení č. 143/15/2021 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva.  
 
Usnesení č. 144/15/2021 
Zastupitelstvo městyse 

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a 4 k rozpočtu městyse na rok 2021 
b)  souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2021 
c) opravňuje radu městyse, v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, k provedení 

rozpočtového opatření týkajícího se akce „Revitalizace Základní školy Vrchotovy Janovice“ a to 
k dorozpočtování finančních prostředků na elektromontážní práce, na úpravu ukotvení elektrického 
vedení a na náklady, které souvisejí s přechodným dopravním značením. Zastupitelstvo městyse 
souhlasí, aby náklady související s přechodným dopravním značením mohly být uhrazeny z již 
dorozpočtovaných finančních prostředků v rámci rozpočtového opatření č. 4 na par. 3119 Ostatní 
záležitosti základního vzdělávání. 

 
Usnesení č. 145/15/2021 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2020. 
 
Usnesení č. 146/15/2021 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2020 bez výhrad. 
 
Usnesení č. 147/15/2021 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje mezitímní účetní závěrku městyse k 31.03.2021. 
 
Usnesení č. 148/15/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1268/100 v k.ú. Vrchotovy Janovice Kotevo servis, 
s.r.o. na základě nabídky za celkovou cenu 703.693,65 Kč vč. DPH a s uzavřením kupní smlouvy tak, jak byla 



 

předložena. 
 
Usnesení č. 149/15/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1268/101 v k.ú. Vrchotovy Janovice Kotevo servis, 
s.r.o. na základě nabídky za celkovou cenu 670.479,15 Kč vč. DPH a s uzavřením kupní smlouvy tak, jak byla 
předložena. 
 
Usnesení č. 150/15/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1268/102 v k.ú. Vrchotovy Janovice panu Romanu 
Brabencovi na základě nabídky za celkovou cenu 714.160,- Kč vč. DPH a s uzavřením kupní smlouvy tak, jak 
byla předložena. 
 
Usnesení č. 151/15/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1268/111 v k.ú. Vrchotovy Janovice panu Jiřímu 
Němečkovi a slečně Michaele Švárové na základě nabídky za celkovou cenu 822.092,- Kč vč. DPH a s uzavřením 
kupní smlouvy tak, jak byla předložena. 
 
Usnesení č. 152/15/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na lokalitu Z 26 1. etapa dle schválené plánovací 
smlouvy. 
 
Usnesení č. 153/15/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s plánovací smlouvou lokality Z 26 2. etapa 1. část tak, jak byla předložena. 
 
Usnesení č. 154/15/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí se zaplacením mimořádného investičního příspěvku DSO Mikroregion 
Voticko, IČ 705 67 646 ve výši 25,- Kč/obyv. na projektové dokumentace II. etapy cyklostezky Voticko 
Olbramovice – Bystřice. 
 
Usnesení č. 155/15/2021 
Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje účast na iniciativě Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou 
energii a klima. Zároveň pověřuje starostku Marcelu Čedíkovou k podpisu o přistoupení. 
 
 
Usnesení č. 156/15/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem části pozemků p.č. 951/8 a 951/9, oba v k.ú. Šebáňovice, o 
výměře 103 m2 manželům Růžičkovým za cenu 100,- Kč/m2 a s uzavřením kupní smlouvy tak, jak byla 
předložena. 
 
 
Usnesení č. 157/15/2021 
Zastupitelstvo městyse  

I. konstatuje  
že Změna č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 
ve znění Aktualizace č. 5, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění po Aktualizaci 
č. 2, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, 
ve smyslu ust. § 55b odst. 10 ve spojení s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak je prokázáno v 
odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice; 

II. rozhoduje  
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
o námitkách uplatněných dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona k návrhu Změny č. 1 územního 
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plánu Vrchotovy Janovice tak, jak je uvedeno v odůvodnění změny územního plánu (kap. C.16 
Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění), které je přílohou tohoto usnesení;  

III. souhlasí  
s vyhodnocením připomínek uplatněných dle § 55b odst. 2 stavebního zákona k návrhu Změny č. 1 
územního plánu Vrchotovy Janovice, tak jak je uvedeno v odůvodnění změny územního plánu (kap. 
C.17.2 Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu dle § 55b odst. 2 stavebního 
zákona)  

IV. vydává  
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, podle ust. § 55b ve spojení s § 54 odst. 2 a § 
43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 správního řádu, Změnu č. 1 územního 
plánu Vrchotovy Janovice formou opatření obecné povahy. 

 


