
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 07.03.2022 
 
Usnesení č. 178/18/2022 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 

3. Zpráva o činnosti rady 
4. Rozpočtové opatření 
5. Náklady na vodné a stočné 
6. Žádost TJ Sokol o dotaci k rozpočtu 
7. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1016/3 v k.ú. Šebáňovice na městys 
8. Nabídka na převod silnice č. III/00332 do majetku městyse 
9. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2290/9 v k.ú. Vrchotovy Janovice a návrh kupní smlouvy 
10. Žádost o odprodej pozemků v k.ú. Manělovice a návrh kupní smlouvy 
11. Revokace usnesení 177/17/2021 
12. Různé 
13. Závěr 

 
Usnesení č. 179/18/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva.  
 
Usnesení č. 180/18/2022 
Zastupitelstvo městyse 

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č 12 k rozpočtu městyse na rok 2021 
b)  souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2022 
c) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace základní školy Vrchotovy Janovice – dofinancování“, 
evidenční číslo projektu ISF/ŠKO/047648/2022. 

 
Usnesení č. 181/18/2022 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice stanoví od 1.5.2022 cenu vodného na 38,- Kč/m3 bez DPH a cenu 
stočného na 41,- Kč/m3 bez DPH. 
 
Usnesení č. 182/18/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s poskytnutím dotace Tělovýchovné jednotě Sokol ve výši 61.400,- Kč 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61.400,- Kč dle přiloženého vzoru. 
 
Usnesení č. 183/18/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/SBN/714/2022 –SBNM na pozemek p.č. 1016/3 v k.ú. Šebáňovice. 
 
Usnesení č. 184/18/2022 
Zastupitelstvo městyse neakceptuje návrh KSÚS a nesouhlasí s převodem silnice č. III/00332 do majetku 
městyse. 
 
Usnesení č. 185/18/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej  pozemku p.č. 2290/13 o výměře 26 m2 
za cenu 150,- Kč/m2. 
 
Usnesení č. 186/18/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemků 



 

parc.č. 460 o výměře 1218 m2, parc.č. 459 o výměře 151 m2, parc. č. 476/1 o výměře 56 m2 a parc. č, 476/2 
o výměře 402 m2, všechny v k.ú. Manělovice, celkem 1.827 m2 za cenu 150,- Kč/1m2. 
 
Usnesení č 187/18/2022 
Zastupitelstvo městyse  

a) ruší své usnesení č. 177/17/2021 
b) schvaluje smlouvu o zrušení věcného práva – předkupní právo k poz. p.č. 1268/100 v k.ú. Vrchotovy 

Janovice 
c) schvaluje smlouvu o zrušení věcného práva – předkupní právo k poz. p.č. 1268/101 v k.ú. Vrchotovy 

Janovice. 


