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Usnesení
ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 14.1.2020 v 19.00 hod. na obecním úřadě.

Rada obce schválila:
200. požadavek ZŠ a MŠ Velhartice na participaci na projektu „Přírodní zahrady“ a uvolnit na něj prostředky 

z rozpočtu školy
201. uzavření MŠ v době jarních prázdnin – od 10. do 14.2. 2020 z provozních důvodů
202. přidělení zahrádky č. 5 náležející k domu Nemilkov 28, do 31.12.2020
203. přidělení zahrádek č. 1, 2 a 3 náležející k domu Nemilkov 28, do 31.12.2020
204. pronájem prádelny v domě Nemilkov 28, od 1.2. do 31.12. 2020, za nájemné 100,- Kč/měsícpronájem 

bytu 3+1 o výměře 62 m2 v domě Velhartice 181, od 1.2. do 31.12.2020 za nájemné 35,- Kč/m2

205. demontáž nefunkční rolby, prodej kovu do kovošrotu a prodej motoru za cenu 10 000,- Kč + DPH
206. úhradu nákladů na výrobu CD k 500. výročí povýšení Hor Matky Boží na královské horní město
207. zapojení obce v rámci mikroregionu Střední Pošumaví do dotačního programu obnovy autobusových 

zastávek v Chotěšově a Nemilkově
208. zapojení obce do programu PSOV a požádat o dotaci na rekonstrukci komunikace ve Stojanovicích
209. realizaci výměny schodiště před ZŠ od fy Final Kom, s.r.o. Kocourov, dle předložené cenové nabídky, s 

termínem realizace červenec, srpen 2020
210. pořízení vibrační desky dle předloženého návrhu

Rada obce jmenovala:
211. členku kulturní komise, Mgr. Janu Kreisovou, předsedkyní komise

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
212. zapojení obce do projektu „Digitální technická mapa“ v rámci Plzeňského kraje, uzavření smlouvy s PK 

a vydání obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce dle předloženého návrhu
213. oddělení části pozemku p.č. 100/3 v k.ú. Stojanovice a nabídnout jej k prodeji J.K., který na něm má 

stavbu
214. přijetí účelové dotace na pořízení školního autobusu ve výši 1 mil. Kč
215. přijetí dotace PK na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity ve výši 520 446,- Kč
216. přijetí dotace PK na obnovu a výchovu lesních porostů ve výši 112 298,- Kč
217. vybudování přístřešku pro komunální techniku na Sokolišti
218. ponechání stávající OZV č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu, v platnosti

Rada obce nedoporučila ZO ke schválení:
219. prodej pozemku p.č. 888/1 v k.ú. Velhartice

Rada obce uložila:
220. jednat s NPÚ, ÚS České Budějovice, ohledně prodeje části poz. p.č. 1009 v k.ú. Velhartice
221. připravit informace k programu regenerace městské památkové zóny do konce srpna 2020
222. zjistit možnosti dotačního titulu na oplocení tenisového kurtu pod školou a dovybavení dětského hřiště 

novým herním prvkem a případně jej využít

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




