
6

Usnesení

ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 31.7.2018 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce schvaluje:
458. žádost o přidělení obecního bytu a ukládá ji evidovat

Rada obce souhlasí:
459. s prodejem pozemků p.č. 982/4 a 982/5 v k.ú. Velhartice Úřadem pro zastupování státu ve věcech

majetkových R. K.

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
460. odkoupení pozemku p.č. 538/22 v k.ú. Velhartice 
461. koupi části pozemku p.č. 53/1 o výměře 21 m2 a prodej části pozemku p.č. 617/1 o výměře 74 m2 vše 

v k.ú. Chotěšov
462. prodej pozemku p.č. 4/1 a 538/33 obojí v k.ú. Velhartice 
463. realizaci opravy části místní komunikace Tvrdoslav – Rajské v délce cca 90 m

Rada obce nedoporučuje ZO:
464. prodej části pozemku p.č. 142/1 v k.ú. Drouhavec 

Rada obce ukládá:
465. prověřit možnosti omezení průjezdu nadměrných vozidel Velharticemi (zajistí Ing. Volák)
466. jednat se s.p. Lesy ČR o možnosti převodu kapličky na Šlajfu, která je v jejich vlastnictví a stojí na 

obecním pozemku p.č. 208 v k.ú. Velhartice, do vlastnictví obce
467. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 11/2 v k.ú. Radvanice u Chotěšova
468. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1141/2 v k.ú. Nemilkov
469. v rámci změny územního plánu č. 2 řešit komunikační napojení v Jamech a komunikaci v Radvanicích
470. řešit omezení rychlosti v Jamech na 15 km/hod 
471. prořezat olše při náhonu ve Velharticích (mimo stromů zahrnutých v projektu Revitalizace zeleně…)
472. demontovat nefunkční hydrant u fary ve Velharticích (do 30.9.2018)
473. opravit můstek nad p. Kořánem ve Velharticích (ve spolupráci s M. Kopačkou) a doplnit zábradlí na 

mostě pod p. Kořánem
474. nechat vypracovat statický posudek na můstek přes náhon u hřiště ve Velharticích
475. provést začištění vstupních dveří do budovy pošty ve Velharticích a opravit sloupek u ZS
476. upravit plochu pod tělocvičnou pro parkování vozidel
477. opravit zídku před školou
478. vyměnit v Jamech poškozenou dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ 
479. opravit propustek na trase Nemilkov – Chotěšov (do 30.9.2018)
480. zjistit možnost zrušení bývalého rybníčka v Chotěšově nad kapličkou
481. vyměnit autobusovou čekárnu v Chotěšově
482. opravit komín v hasičské zbrojnici v Chotěšově
483. vyčistit srážky na cestě na Vrchy v Nemilkově
484. ybudovat sociální zařízení v bývalé škole v Nemilkově (do 30.9.2018)
485. dosypat cestu pod „Voráčů“ v Nemilkově
486. umístit ceduli „Zákaz skládky“ pod Hory M. Boží a k bývalé Snaze
487. vyčistit kanalizační žlábky v Chotěšově
488. připojit RD Nemilkov čp. 71 k vodovodnímu řadu (do 31.8.2018)
489. prověřit stav čistírny odpadních vod ve Velharticích
490. zajistit uzamykatelný vstup do prostoru vodojemu ve Velharticích
491. řešit parkování nového školního autobusu – vypovědět pronájem zahrádek vedle kotelny ZŠ
492. přemístit kontejnery na tříděný odpad v Horách Matky Boží

Ing. Pavel Prosr, starosta




