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Usnesení

ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 20.11.2018 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce zřizuje:
20. pracovní skupinu pro řešení vytápění hasičské zbrojnice ve Velharticích ve složení Ing. Václav 

Jarošík, Jaroslav Breu, Michal Kopačka, Ing. Jan Löffelmann, Ing. Pavel Prosr

Rada obce schvaluje:
21. nájemní smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Velhartice na bezplatný pronájem nebytových 

prostor nad hasičskou zbrojnicí – od 1.12.2018 do 31.12.2019 s tím, že zajistí jejich vytápění a běžnou 
údržbu

22. návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Velhartice, příspěvková organizace, na rok 2019
23. záměr prodeje pozemku p.č. 538/22 v k.ú. Velhartice
24. prodloužení smlouvy na dodávku el. energie s firmou Amper Market, a.s. do 31.12.2019
25. přidělení bytu ve Velharticích čp. 154, od 1.1. do 31.12.2019 za cenu 30,- Kč/m2 a 200,- Kč měsíčně 

za nebytové prostory náležející k bytu 
26. záměr pronájmu nebytových prostor v Horách Matky Boží čp. 67

Rada obce souhlasí:
27. s tím, aby Ing. Pavel Prosr i nadále vykonával funkci předsedy Dobrovolného svazku obcí Ostružná

Rada obce pověřuje:
28. členy zastupitelstva obce, Mgr. Marii Musiolovou a Ing. Pavla Prosra, k přijímání prohlášení o uzavření 

manželství
29. starostu obce jednáním s vlastníky pozemků dotčených výstavbou výtlačného řadu

Rada obce revokuje:
30. usnesení č. 392 z r. 2018

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
31. rozpočtové opatření č. 6/2018 – navýšení příjmů o 371 566,- Kč a snížení výdajů o 330 000,- Kč
32. rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový – příjmy ve výši 19 405 880,- Kč a výdaje ve výši 

23 295 695,- Kč
33. výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle předloženého návrhu
34. smlouvu se ZOP Hlavňovice na zimní údržbu dle předloženého návrhu
35. sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů ve výši 750,- Kč, v případě úlevy ve výši 600,- a 500,- Kč
36. smlouvu se ZKD Sušice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce v oblasti služeb (podíl na ztrátě 

prodejny v Chotěšově ve výši 25 000,- Kč)

Rada obce nedoporučuje ZO:
37. vyhovět žádosti o koupi budovy čp. 126 v Horách Matky Boží

Ing. Václav Jarošík, starosta  ………………………………..……...




