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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání    zastupitelstva obce,   konaného dne  22.10.2019  v 19.30 hod. v předsálí kulturního 
domu ve Velharticích.

Usnesení č. 87 - ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Oblastní charitou Sušice o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce ve výši 20 000,- Kč
Usnesení č. 88 – ZO schválilo uzavření smlouvy č. 02/2019 s Ing. arch. Petrem Vávrou – Studio KAPA, 
Na Petynce 88, Praha 6, na vypracování změny č. 2 územního plánu Obce Velhartice
Usnesení č. 89 - ZO schválilo uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na pořízení věcných prostředků pro JSDHO Hory Matky Boží ve výši 29 900,- Kč
Usnesení č. 90 - ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Sušice o přenosu příslušnosti 
k projednávání přestupků
Usnesení č. 91 - ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče,
na zpracování a administraci žádosti o dotaci ze SZIF (přední sněhová radlice)
Usnesení č. 92 - ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou PasProRea PD s.r.o. Holkov 32, na 
zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení
Usnesení č. 93 - ZO rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 23/2 (dle nového GP p.č. 23/14), o výměře
536 m2,  k.ú. Nemilkov, s podmínkou vložení věcného břemene přístupu k obecním sítím, za cenu dle 
znaleckého posudku. Náklady nese kupující.
Usnesení č. 94 - ZO rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 23/2 (dle nového GP p.č. 23/15), o výměře 69 
m2 v k.ú. Nemilkov. Náklady nese kupující.
Usnesení č. 95 - ZO rozhodlo neprodat části pozemků p.č. 1031, 1040, 19 a 958/5 vše v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 96 – ZO rozhodlo neprodat část pozemku p.č. 567/1 v k.ú. Chotěšov
Usnesení č. 97 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4 – navýšení příjmů o 1 356 818,- Kč a navýšení 
výdajů o 913 000,00 Kč. Schodek ve výši 4 129 144,27 Kč bude kryt fin. prostředky získanými v minulých 
obdobích
Usnesení č. 98 – ZO uložilo zajistit cenové nabídky úpravy krytů na radiátory v tělocvičně
Usnesení č. 99 – ZO uložilo zajistit cenové nabídky výměny vstupních dveří a dveří ve vestibulu u 
žákovského vchodu do budovy ZŠ
Usnesení č. 100 – ZO uložilo zprovoznit lyžařský vlek pro sezónu 2019/20
Usnesení č. 101 – ZO schválilo vytvoření pracovní komise k přípravě nového územního plánu Obce 
Velhartice ve složení Michal Kopačka, Ing. Pavel Musiol, Ing. Pavel Prosr

                                  Ing. Václav Jarošík, starosta
                                                                                                                                     




