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Usnesení
ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 23.4.2019 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce vzala na vědomí:
91. schválení dotace na rekonstrukci kulturního zařízení v Chotěšově ve výši 370 000,- Kč
92. schválení dotace na projekt Vyhledávací studie cyklostezky Hrad Velhartice – rybník Bušek – zámek 

Nemilkov a doporučuje ZO uzavření smlouvy s Plzeňským krajem

Rada obce schválila:
93. pronájem částí pozemků p.č. 163/3 a 174/2 v k.ú. Velhartice dle předlohy na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 0,50 Kč/m2 ročně 
94. pronájem pozemku p.č. 218/52 v k.ú. Hory Matky Boží na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

za cenu 510,- Kč ročně 
95. smlouvu s firmou Dimatex CS spol. s r.o., o spolupráci při sběru textilu od občanů Obce Velhartice
96. přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou od 1.6. do 31.12.2019 za stávající nájemné
97. průjezd cyklistického závodu AUTHOR Král Šumavy katastrem obce s tím, že po skončení závodu 

budou všechny dotčené pozemky uvedeny pořadatelem do původního stavu

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
98. účetní závěrku obce za rok 2018 s hospodářským výsledkem po zdanění -5 203 279, 34 Kč
99. závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
100. prodej pozemků p.č. 4/1 a 538/33 v k.ú. Velhartice za cenu 280,- Kč/m2 bez DPH
101. kupní smlouvu se Státním statkem Jeneč na koupi pozemků p.č. 153, 154/2 a 690/8 vše v k.ú. 

Velhartice za cenu 194 800,- Kč 
102. koupi pozemku p.č. 598 v k.ú. Chotěšov za cenu 115 982,- Kč + náklady s koupí pozemku spojené
103. výši vodného a stočného pro rok 2019, a to:

vodné Hory Matky Boží, Drouhavec, Chotěšov, Stojanovice a Nemilkov ve výši 40,- Kč/m3 bez DPH
vodné Velhartice ve výši 23,- Kč/m3 bez DPH
stočné Velhartice ve výši 18,- Kč/m3 bez DPH

Rada obce nedoporučila ZO ke schválení:
104. prodej části pozemku p.č. 218/32 v k.ú. Hory Matky Boží
105. převod kostela sv. Maří Magdaleny na Obec Velhartice

Rada obce uložila:
106. požádat Plzeňský kraj o dotaci z titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019

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




