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Usnesení
ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 19.11.2019 v 18.00 hod. na obecním úřadě.

Rada obce vzala na vědomí:
170. informaci o průběhu soudního sporu ohledně mimořádného vydržení pozemku

Rada obce schválila:
171. výši nájemného v obecních bytech, s výjimkou bytů, ve kterých byla upravena výše nájemného v r. 2018 

a 2019, na 35,- Kč/m2

172. přidělení bytu č. 2 v Nemilkově čp. 28, od 1.1. do 31.12.2020 za stávající nájemné
173. prodloužení nájemních smluv na obecní byty na adrese Velhartice čp. 63, čp. 154, čp. 181 a Nemilkov 

čp. 28, které končí dnem 31.12.2019, do 31.12.2020 za stávajících podmínek
174. pronájem části pozemku p.č. 174/2 v k.ú. Velhartice (dle zákresu), o výměře 294 m2 na dobu neurčitou, 

výpovědní doba 3 měsíce, cena 0,50 Kč/m2

Rada obce neschválila:
175. finanční příspěvek Obci Bublava

Rada obce vydala:
176. směrnici pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
177. rozpočtové opatření č. 5 – snížení příjmů o 80 000,- Kč a navýšení výdajů o 500 000,- Kč. Rozpočtový 

schodek ve výši 4 709 144,27 Kč bude kryt fin. prostředky získanými v minulých obdobích
178. návrh rozpočtu obce na rok 2020 – příjmy 19 570 000,- Kč, výdaje 26 160 920,- Kč. Schodek ve výši 

6 590 920,- Kč bude kryt fin. prostředky získanými v minulých letech.
179. prodloužení smlouvy na dodávku elektřiny s firmou Amper Market, a.s,. do 31.12.2020
180. požádat o dotaci na realizaci výtlačného řadu z národních programů SFŽP a za tím účelem uzavřít 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2018/16 s firmou PROVOD-inženýrská společnost, Ústí n. Labem
181. ponechat na základě kalkulace skuteč. nákladů stávající sazbu místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020
182. odměny členům osadních výborů a kulturní komise za rok 2019
183. dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s firmou Pošumavská odpadová, s.r.o., Klatovy, na svoz textilního 

odpadu za úplatu

Rada obce nedoporučila ZO ke schválení:
184. prodej části pozemku p.č. 567 v k.ú. Chotěšov
185. prodej pozemku p.č. 218/53 v k.ú. Hory Matky Boží
186. prodej pozemku p.č. 182/2 v k.ú. Velhartice, za nabídnutou cenu 10,- Kč/m2 a ukládá informovat 

žadatele o pravidlech obce pro prodej pozemků a vyzvat ho k doplnění žádosti

Rada obce doporučila ZO vydat:
187. OZV obce Velhartice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
188. OZV obce Velhartice č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
189. OZV obce Velhartice č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného

Rada obce uložila:
190. informovat všechny nájemce obecních bytů o stanovení nové výše nájemného
191. zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Velhartice
192. požádat vedení společnosti Vesa Velhartice, a.s., o stanovisko k žádosti NPÚ Praha o koupi pozemků 

p.č. 1009 a 888/1 v k.ú. Velhartice
193. oslovit majitele pozemků p.č. st. 47 a 350/13 v k.ú. Drouhavec s možností odprodeje obci
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194. zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v 1. patře hasičské zbrojnice ve Velharticích, prádelny 
v Nemilkově čp. 28 a nebytových prostor v Horách Matky Boží čp. 67

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




