
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 06.12.2021 
 
Usnesení č. 164/17/2021 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 
3. Zpráva o činnosti rady 
4. Rozpočtové opatření 
5. Mezitímní účetní závěrka městyse k 30.09.2021 
6. Návrh Střednědobého výhledu městyse na léta 2023-2024 
7. Návrh rozpočtu městyse na rok 2022 
8. Výdaje za odpady a Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
10. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
11. Smlouva o zřízení VB IV-12-6025075 
12. Žádost o prodej poz. p.č. 301/10 v k.ú. Manělovice (chatová oblast Libohošť) 
13. Žádost o prodej poz. p.č. 951/15 v k.ú. Šebáňovice 
14. Plán zasedání zastupitelstva městyse v roce 2022 
15. Různé 
16. Závěr 
 
Usnesení č. 165/17/2021 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva.  
 
Usnesení č. 166/17/2021 
Zastupitelstvo městyse 

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č .8, 9, 10 k rozpočtu městyse na rok 2021 
b)  souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 11 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 v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků 
na straně příjmů i výdajů, k provedení rozpočtového opatření u akce Revitalizace ZŠ Vrchotovy 
Janovice na straně příjmů dle skutečně přijatých dotací a na straně výdajů dle uhrazených faktur na § 
3113 ke konci roku a k provedení rozpočtového opatření v případě § 1032 Podpora produkční 
činnosti, a to na straně příjmů a výdajů dle předložené zprávy o hospodářském výsledku. 

 
Usnesení č. 167/17/2021 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje mezitímní účetní závěrku městyse k 30.09.2021. 
 
Usnesení č. 168/17/2021 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023–2024 tak, jak byl předložen.  
 
Usnesení č. 169/17/2021 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočet městyse na rok 2022 vč. příloh tak, jak byl předložen.  
 
Usnesení č. 170/17/2021 
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2022 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního 
a tříděného odpadu se společností Compag Votice s.r.o. 
 
Usnesení č. 171/17/2021 
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 



 

 
Usnesení č. 172/17/2021 
Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. 
 
Usnesení č 173/17/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení VB č. IV – 12-6025075. 
 
Usnesení č. 174/17/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 301/10 v k.ú. Manělovice 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 175/17/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na poz. p.č. 1951/15 v k. ú. Šebáňovice dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 176/17/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s plánem konání veřejných zasedání zastupitelstva městyse v roce 2022, a to 
v termínech 7.března, 6.června a 5.září.  
 
Usnesení č. 177/17/2021 
Zastupitelstvo městyse souhlasí 

a) s přijetím dodatku č. 1 ke smlouvě kupní na poz. p.č. 1268/100, která byla uzavřena dne 25.8.2021 
spočívající ve zrušení smluvního ujednání v čl. VII smlouvy Předkupní právo. Ostatní ustanovení kupní 
smlouvy zůstávají neměnná.  

b) s přijetím dodatku č. 1 ke smlouvě kupní na poz. p.č. 1268/101, která byla uzavřena dne 25.8.2021 
spočívající ve zrušení smluvního ujednání v čl. VII smlouvy Předkupní právo. Ostatní ustanovení kupní 
smlouvy zůstávají neměnná.  


