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Usnesení
ze schůze rady obce, konané dne 26.3.2019 v 19.30 hod. na obecním úřadě
Rada obce schválila:
73.
dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 923/3 v k.ú. Velhartice o výměře 27 m2, výpovědní doba 3
měsíce, nájemné 50,- Kč/rok
74.
užívání zahrádek č. 1, 2, a 3 u bytového domu Nemilkov 28 do 31.12.2019 za stávajících podmínek
75.
převzetí pachtu k pozemku p.č. 177/14 v k.ú. Velhartice s firmou Vesa Velhartice, a.s.
76.
finanční dar ve výši 10 000,- Kč SDH Hory Matky Boží na oslavu 130. výročí založení sboru a též
10 000,- Kč SDH Chotěšov na 140. oslavu výročí založení sboru
77.
finanční dar ve výši 5 000,- Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek, Janovice nad Úhlavou
78.
Základní škole a mateřské škole Velhartice, p.o., přijetí věcného daru od Města Plzně (10 ks
počítačů)
79.
změnu bytu v domě s pečovatelskou službou (byt č. 2 za byt č. 5), od 1.5.2019 za stávajících
podmínek
80.
přidělení bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou 1.4.2019 do 31.12.2019 za stávajících podmínek
Rada obce neschválila:
81.
příspěvek Komunitě pro duchovní rozvoj, Čkyně, na vydání publikace „Lesy českého státu“
Rada obce doporučila ZO ke schválení:
82.
odkoupit pozemky p.č. 153, 154/2 a 690/8 v k.ú. Velhartice od Státního statku Jeneč
Rada obce uložila:
83.
zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 4/1 a 538/33 v k.ú. Velhartice
84.
zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 218/52 v k.ú. Hory Matky Boží
85.
zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků p.č. 174/2 a 163/3 v k.ú. Velhartice
86.
zveřejnit informaci o volných bytech v domě s pečovatelskou službou
Rada obce vzala na vědomí:
87.
informaci Ing. Jiřího Jarošíka o průběhu výsadby stromků za poškozené a uschlé, které byly
vysázeny v rámci akce „Obnova alejí…“. Bude vysazeno 73 ovocných stromků, 4 javory, 4 lípy a 3
buky
88.
plán činnosti kulturní komise na rok 2019
Rada obce projednala:
89.
podnět k přehodnocení rozhodnutí týkající se rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Velharticích a
uložila na něj odpovědět
90.
žádost SDH Velhartice o pokračování v přípravě rekonstrukce hasičské zbrojnice a uložila na ni
odpovědět

Ing. Václav Jarošík, starosta obce

