
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 13.06.2022 
 
Usnesení č. 188/19/2022 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 
3. Zpráva o činnosti rady 
4. Účetní závěrka městyse za rok 2021 
5. Závěrečný účet hospodaření městyse za rok 2021 
6. Mezitímní účetní závěrka městyse k 31.3.2022 
7. Rozpočtové opatření 
8. Směnná a kupní smlouva pro směnu a prodej pozemků – bývalá hasičská zbrojnice VJ 
9. Smlouva o zřízení VB – služebnosti – č. IV-12-6026162/1 Rudoltice – kNN- parc. č. 243 
10. Kupní smlouva poz. p.č. 249/4 a 249/2 v k.ú. Bezmíř 
11. Volby do zastupitelstva obce – stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období 
12. Dodatek č. 2/2022 Smlouvy o odvozu komunálního odpadu 
13. Různé 
14. Závěr 
 
Usnesení č. 189/19/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva.  
 
Usnesení č. 190/19/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku městyse Vrchotovy Janovice za rok 2021. 
 
Usnesení č. 191/19/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2021 bez 
výhrad. 
 
Usnesení č. 192/19/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s mezitímní účetní závěrkou městyse k 31.3.2022 
 
Usnesení č. 193/19/2022 
Zastupitelstvo městyse  

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2022, 
b) souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2022. 

 
Usnesení č. 194/19/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje směnnou a kupní smlouvu dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 195/19/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení VB- služebnosti – č. IV- 12-6026162/1 Rudoltice 
– KNN -parc. č. 243. 
 
Usnesení č. 196/19/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. RSD-66305/2022-7 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č 197/19/2022 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví na volební období 2022 – 2026 patnáctičlenné zastupitelstvo městyse. 

 



 

Usnesení č 198/19/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Dodatku č. 2/2022 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního 
odpadu se společností Compag Votice s.r.o. s platností od 1.5.2022. 
 
 
Usnesení č 199/19/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek DSO Mikroregionu Voticko ve výši 20,- Kč/obyvatele na 
financování spoluúčasti akce: Výstavba I. etapy cyklostezek Votickem.  
 
 
Usnesení č 200/19/2022 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice 

I) bere na vědomí sdělení úřadu územního plánování k platnému územnímu plánu Vrchotovy Janovice, 
II) ukládá 

a. starostce městyse Vrchotovy Janovice informovat úřad územního plánování ORP Votice o 
zájmu městyse pořídit nový územní plán 

b. odboru výstavby, územního plánování a životního prostření MěÚ Votice, jako příslušnému 
pořizovateli zajistit veškeré podklady potřebné k rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nového 
územního plánu Vrchotovy Janovice na následné zasedání zastupitelstva. 

 


