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Usnesení
ze schůze rady obce, konané dne 17.12.2019 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce schválila:
195. návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Velhartice na rok 2020
196. střednědobý výhled ZŠ a MŠ Velhartice na období 2021 – 2023
197. platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Velhartice od 1.1.2020
198. odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Velhartice za rok 2019 dle předloženého návrhu
199. prodloužení pronájmu nebytových prostor v 1. patře hasičské zbrojnice ve Velharticích SDH Velhartice 

za stávajících podmínek do 31.12.2020
200. prodloužení pronájmu nebytových prostor v Horách Matky Boží čp. za stávajících podmínek do 

31.12.2020
201. prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Velhartice 88, do 31.3.2020 za nájemné 35,- Kč/m2

202. prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Velhartice 88, do 31.12.2020 za nájemné 35,-Kč/m2

203. přidělení bytu v DPS, Velhartice 88, od 1.1. 2020 do 31.12.2020 za nájemné 35,- Kč/m2

204. přidělení bytu v Nemilkově čp. 28 od 1.2.2020 do 31.12.2020 za nájemné 35,- Kč/m2

205. pronájem bytu v Horách Matky Boží čp. 34 od 1.1.2020 do 31.12.2020 za nájemné 35,- Kč/m2

206. pronájem pozemků p.č. 1031 o výměře 78 m2, 1040 o výměře 45 m2, části poz. p.č. 19 o výměře 
167 m2 a části poz. p.č. 958/5 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Velhartice na dobu neurčitou, výp. doba 3 
měsíce, nájemné 2,- Kč/m2

207. pronájem pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Velhartice o výměře 418 m2 na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 
měsíce, nájemné 2,- Kč/m2

208. změnu provozní doby obecního úřadu – úterý je stanoveno jako neúřední den
209. rozšíření doby pro konání obřadů v obřadní síni OÚ – kromě soboty od 9 do 13 hod. se stanovuje 

oddávací doba i na pondělí, středu, čtvrtek a pátek, a to v provozní době OÚ
210. pořízení lehkého zásahového oděvu novému členu JSDHO Velhartice
211. přijetí účelové finanční dotace na částečné pokrytí nákladů na pořízení školního autobusu (2018) ve 

výši 1 mil. Kč od Plzeňského kraje a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy č. 48372019

Rada obce neschválila:
212. uzavření nájemní smlouvy na garáž u domu Hory Matky Boží čp. 34 

Rada obce vydala:
213. směrnici pro úpravu navýšení místního poplatku ze psů, z pobytu a ze vstupného
214. směrnici pro účtování jiného drobného dlouhodobého majetku

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
215. koupi části pozemku p.č. 691 v k.ú. Nemilkov 
216. koupi pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Velhartice od Města Sušice za celkovou cenu 1,- Kč

Rada obce uložila:
217. zveřejnit záměr směny pozemků v k.ú. Velhartice s doplatkem za cenu 80,- Kč/m2 – jedná se o 

pozemky p.č. 943/2, 943/3, 1043, 1044 a 934/3
218. kulturní komisi předložit do příštího jednání RO návrh na předsedkyni kulturní komise

Rada obce vzala na vědomí:
219. ukončení členství Anny Kopačkové v kulturní komisi a pověřuje jejím vedením Mgr. Marii Musiolovou, 

místopředsedkyni komise

Ing. Václav Jarošík, starosta obce




