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Usnesení
ze schůze rady obce, konané dne 25.6.2019 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce schválila:
107. spoluúčast na projektu „Klatovsko z nebe“ formou odběru 20 ks publikace za cenu 399,- Kč/ks bez 

DPH + 20 ks za cenu 149,- Kč/ks bez DPH
108. pronájem bytu v domě Velhartice čp. 181 od 1.7.2019 do 31.12.2020, výše nájemného 30,- Kč/m2

109. pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou do 31.12.2019 za stávající nájemné
110. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice ve Velharticích a doporučuje 

ZO její přijetí
111. podání žádosti o dotaci na obnovu a výchovu lesních porostů a doporučuje ZO její přijetí
112. podání žádosti o dotaci na ochranu lesních porostů a doporučuje ZO její přijetí
113. uzavření mateřské školy v době od 1.7. do 31.7.2019
114. finanční dar ve výši 1000,- Kč na provoz Linky bezpečí

Rada obce neschválila:
115. pronájem části pozemku p.č. 218/32 v k.ú. Hory Matky Boží
116. zapojení do projektu „Příběhy našich sousedů“

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
117. úpravu kanalizace pod Tvrdoslaví ve spolupráci s J. V. s tím, že stávající trasa zůstane zachována
118. prodej části pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Nemilkov, s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu 

k obecním sítím. Náklady s prodejem spojené uhradí žadatel.
119. přijetí dotace na zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
120. uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na Opravu komínů a soc. zařízení v kulturním domě 

v Chotěšově
121. přijetí dotace z titulu PK Příspěvek na věcné vybavení a opravy neinv. povahy“ pro JSDHO
122. uzavření smlouvy se SÚSPK o omezení využívání nemovitosti ve správě SÚSPK v souvislosti 

s přípravou akce „Výtlačný řad – Velhartice“
123. aktualizaci pasportu místních komunikací
124. aktualizaci majetkové evidence a provozních řádů vodovodů a kanalizací
125. zapojení obce do projektu „Digitální technická mapa Plzeňského kraje“

Rada obce nedoporučila ZO ke schválení:
126. prodej části pozemku p.č. 218/51 v k.ú. Hory Matky Boží
127. bezplatné majetkoprávní vypořádání po dokončené opravě silnice III/17114 v Horách Matky Boží a 

navrhuje prodej dotčených pozemků za cenu 35,- Kč/m2

Rada obce uložila:
128. zveřejnit záměr pronájmu objektu Velhartice čp. 118
129. doplnit písek na pláž u rybníka Bušek
130. informovat starosty SDH Velhartice a Chotěšov o neposkytnutí dotace na věcné vybavení jednotek a

doporučit jim přehodnotit strukturu požadavků
131. prověřit možnosti výměny plynových kotlů v budově obecního úřadu

Ing. Václav Jarošík, starosta obce




