
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
 
Rekapitulace usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 12.12.2022 
 
 
Usnesení č. 19/2/2022 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 
3. Zpráva o činnosti rady 
4. Mezitímní účetní závěrka městyse k 30.9.2022 
5. Rozpočtové opatření 
6. Návrh rozpočtu městyse na r. 2023 
7. Návrh Střednědobého výhledu městyse na r. 2024-2025 
8. Měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele 
9. Směnná smlouva – vyrovnání mezi Kněžským rybníkem a Obecním rybníkem 
10. Kupní smlouva – odprodej části pozemku v Rudolticích 
11. Výdaje na odpady a dodatek č. 1/2023 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu  
12. Změna č. 2 Územního plánu Vrchotovy Janovice  
13. Plán zasedání zastupitelstva v roce 2023 
14. Plán rozvoje městyse na volební období 2022-2026 
15. Různé 
16. Závěr 
 
Usnesení č. 20/2/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva.  
 
Usnesení č. 21/2/2022 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje mezitímní účetní závěrku městyse k 30.09.2022. 
 
Usnesení č. 22/2/2022 
Zastupitelstvo městyse 

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č .6 k rozpočtu městyse na rok 2022 
b)  souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2022 
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. 

 
Usnesení č. 23/2/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočet městyse na rok 2023 vč. příloh tak, jak byl předložen.  
 
Usnesení č. 24/2/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023–2024 tak, jak byl předložen.  
 
Usnesení č. 25/2/2022 
Zastupitelstvo městyse stanoví odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1.1.2023 takto: 

místostarosta    11.900,- Kč 
člen rady    2.600,- Kč 
předseda výboru, komise  1.300,- Kč 
člen výboru, komise   1.100,- Kč 
člen zastupitelstva   600,- Kč 

 



 

Usnesení č. 26/2/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje směnnou smlouvu mezi městysem Vrchotovy Janovice a panem Viliamem 
Klesou tak, jak byl návrh předložen. 
 
Usnesení č. 27/2/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje kupní smlouvu mezi městysem Vrchotovy Janovice a paní Marikou Seaword 
tak, jak byl návrh předložen. 
 
Usnesení č. 28/2/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2023 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního 
a tříděného odpadu se společností Compag Votice s.r.o. 
 
Usnesení č. 29/2/2022 
Zastupitelstvo městyse po projednání 
I. schvaluje 

a) v souladu s ust. § 55 odst. 1 ve spojení s ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Zprávu o uplatňování územního plánu 
Vrchotovy Janovice za období 2011 – 2022 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 územního 
plánu Vrchotovy Janovice, která je přílohou tohoto usnesení; 
b) pořízení Změny č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice na základě Zprávy o uplatňování územního plánu 
Vrchotovy Janovice.  

II. stanovuje, že 
a) Změna č. 2 územního plánu Vrchotovy Janovice bude pořízena tzv. zkráceným postupem dle ust. § 
55a a násl. stavebního zákona; 
b) Změna č. 2 územního plánu Vrchotovy Janovice bude pořízena s prvky regulačního plánu dle ust. § 
43 odst. 3 stavebního zákona. 

III. podmiňuje v souladu s ust. § 55a odst. 6 stavebního zákona pořízení Změny č. 2 územního plánu Vrchotovy 
Janovice finanční spoluúčastí jednotlivých jejích navrhovatelů. 
 
Usnesení č. 30/2/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s plánem konání veřejných zasedání zastupitelstva městyse v roce 2023, a to 
v termínech 20. března, 19. června, 18. září a 11. prosince.  
 
Usnesení č. 31/2/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Plán rozvoje městyse na volební období 2022-2026 tak, jak byl předložen.  
 


