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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání    zastupitelstva obce, konaného dne  12.3.2019  v 19.30 hod. v pohostinství 
v Chotěšově

Usnesení č. 22 – ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2018
Usnesení č. 23 - ZO schvaluje vyřazení poškozeného a nepotřebného majetku a pohledávek v celkové výši 
187 629,38 Kč dle předloženého návrhu
Usnesení č. 24 – ZO rozhodlo o prodeji kontejnerového návěsu firmě Vesa, a.s. Velhartice za cenu 20 000,- Kč
Usnesení č. 25 – ZO schvaluje prominutí nedobytných pohledávek a zastavení jejich vymáhání dle 
předloženého návrhu  
Usnesení č. 26 – ZO revokuje usnesení ZO č. 4 ze dne 11.12.2018 z důvodu odmítnutí pozemku p.č. 538/22 
v k.ú. Velhartice žadateli 
Usnesení č. 27 – ZO revokuje usnesení ZO č. 5 ze dne 11.12.2018 z důvodu odmítnutí pozemku p.č. 4/1 a 
538/33 v k.ú. Velhartice žadatelkou 
Usnesení č. 28 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 538/22 v k.ú. Velhartice, o výměře 1156 m2, za cenu 281,-
Kč/m2 + DPH
Usnesení č. 29 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 538/28 v k.ú. Velhartice, o výměře 838 m2, za cenu 280,-
Kč/m2 + DPH
Usnesení č. 30 – ZO schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace určené na 
zajištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2019, výše dotace pro PK činí 45 595,- Kč
Usnesení č. 31 – ZO schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace č. 02352019 
na poskytování pečovatelské služby, výše dotace od PK činí 234 676,- Kč
Usnesení č. 32 – ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení JH projekt s.r.o. 
Klatovy, o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012102/2 v souvislosti se stavbou Velhartice, p.č. 
545/6, KT – NN 
Usnesení č. 33 – ZO schvaluje výměnu česlí pro ČOV Velhartice firmou K&K TECHNOLOGY, a.s. Klatovy, za 
cenu 299 500,- Kč bez DPH
Usnesení č. 34 -  ZO schvaluje nákup přední sněhové radlice a pověřuje Františka Kučeru jejím výběrem
Usnesení č. 35 – ZO schvaluje navržený postup při prodeji autobusu IVECO Daily
Usnesení č. 36 – ZO schvaluje pořízení vozidla pro technické pracovníky v max. hodnotě 300 000,- Kč
Usnesení č. 37 – ZO nezřídilo osadní výbor Drouhavec
Usnesení č. 38 - ZO zvolilo Zdeňka Reitmeiera členem osadního výboru Hory Matky Boží
Usnesení č. 39 – ZO zvolilo Ing. Jana Voláka předsedou osadního výboru Velhartice
Usnesení č. 40 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 - příjmy se navyšují o 83 706,- Kč a výdaje o 
2 870 000,- Kč. Vzniká schodek ve výši 6 676 109,- Kč, který bude kryt finančními prostředky získanými 
v minulých obdobích

                                  Ing. Václav Jarošík, starosta
                                                                                                                                     




