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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce, konaného dne 27. 6. 2017 v 19.30  hod.  v pohostinství u Vlachů v 
Nemilkově

Usnesení č. 174 – ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016
Usnesení č. 175 – ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad
Usnesení č. 176 - ZO souhlasí se závěrečným účtem DSO Ostružná za rok 2016 
Usnesení č. 177 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - navýšení příjmů o 703 250,- Kč a výdajů o 4 072 956,-
Kč dle předloženého návrhu. Schodek ve výši 5 411 373,20 Kč bude kryt finančními prostředky získanými 
v minulých obdobích.
Usnesení č. 178 – ZO schvaluje výši vodného za 1 m3 bez DPH 32,- Kč pro Hory Matky Boží, Chotěšov, Nemilkov, 
Stojanovice a 21,- Kč pro Velhartice a výši stočného 12,- Kč/m3 bez DPH pro Velhartice a dále odvod do fondu 
obnovy ve výši 500 000,- Kč
Usnesení č. 179 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 523/3 o výměře 75 m2 a 523/1 o výměře 51 m2, obojí v k.ú. 
Velhartice, za cenu 35,- Kč/m2

Usnesení č. 180 – ZO rozhodlo o zatížení části pozemku p.č. 523/18 v k.ú. Velhartice předkupním právem ve 
prospěch žadatelky, která uhradí náklady s tím spojené
Usnesení č. 181 – ZO neschvaluje prodej pozemku p.č. 523/17 v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 182 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o umístění energetického zařízení a s tím související smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu v rámci akce „Velhartice, KT, 
statek – přeložka kNN“ č. EP-12-0002606/2/VB
Usnesení č. 183 - ZO schvaluje uzavření smlouvy o umístění energetického zařízení a s tím související smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu v rámci akce „Velhartice, p.č. 
545/6, KT - kNN“ č. IV-12-0012102/2/VB
Usnesení č. 184 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o uložení inženýrských sítí na cizím pozemku 
Usnesení č. 185 – ZO schvaluje rámcovou smlouvu o poskytnutí prodejního místa u hradu včetně ceny 120,- Kč za 
prodejní místo a den
Usnesení č. 186 – ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Porsche Auto CZ spol. s.r.o., o.z. Porsche České 
Budějovice, na nákup vozidla v rámci dotační projektu „Dopravní automobil pro JSDH Velhartice“
Usnesení č. 187 – ZO schvaluje uzavření dodatku č. 38 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň
Usnesení č. 188 – ZO rozhodlo požádat Státní pozemkový úřad o převod pozemku p.č. 170/1 v k.ú. Velhartice do 
vlastnictví obce
Usnesení č. 189 – ZO schvaluje výše úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby od 1.1.2018 dle předloženého 
návrhu
Usnesení č. 190 – ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 38 700,- Kč na věcné vybavení JSDH 
Nemilkov
Usnesení č. 191 - ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 500 000,- Kč na výměnu střešní krytiny 
na objektu tělocvičny a šatnového bloku 
Usnesení č. 192 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Rynostav s.r.o., Pod Kalichem 385, Sušice, na 
předmět díla – Výměna střešní krytiny na objektu tělocvičny a šatnového bloku, za cenu 940 474,81 Kč bez DPH
Usnesení č. 193 – ZO schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 239 760,- Kč na akci osvětlení dominant a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s DSO Ostružná na tuto dotaci
Usnesení č. 194 – ZO schvaluje poskytnutí investiční dotace na akci modernizace aut. čekáren ve výši 26 136,- Kč 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy s mikroregionem Střední Pošumaví o.p.s. na tuto dotaci
Usnesení č. 195 – ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 923/3 v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 196 – ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 549/1 v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 197 – ZO ukládá vyzvat Policii ČR, aby důsledně kontrolovala zákaz parkování na chodnících v obci

                                     …………………………………
                                                                                                                                       Starosta




