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Usnesení
ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 18.2.2020 v 19.00 hod. na obecním úřadě.

Rada obce schválila:
225. účetní závěrku ZŠ a MŠ Velhartice za rok 2019
226. převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Velhartice do rezervního fondu
227. odpisový plán ZŠ a MŠ Velhartice na rok 2020
228. prodej automobilu Praga V3S za nabídnutou cenu 15 000,- Kč
229. nákup svahové lžíce ke kolovému rypadlu dle cenové nabídky – 44 615,- Kč bez DPH

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
230. obecně závaznou vyhlášku Obce Velhartice č. 1/2020, o vedení digitální technické mapy
231. uzavření Smlouvy s Plzeňským krajem o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 

mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
232. uzavření smlouvy s firmou VK okenní systémy, s.r.o., Koldinova 214, Klatovy, na výměnu 2 ks vstupních 

dveří do žákovského vchodu ZŠ
233. uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Ševčíkem, Rozvojová inženýrská, Republikánská 916/7, Plzeň, na 

vypracování vyhledávací studie cyklostezky „Cyklostezka hrad Velhartice – rybník Bušek – zámek 
Nemilkov“

234. uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, Klatovy, na opravu místní 
komunikace ve Stojanovicích

235. cenovou nabídku firmy KB KOVO Kolinec na výměnu oplocení tenisového hřiště ve Velharticích ve výši 
370 tis. Kč bez DPH

236. domovní řád v obecních bytových domech

Rada obce vzala na vědomí:
237. námitku ke způsobu výpočtu podlahové plochy bytu a trvá na původním rozhodnutí
238. informaci o náležitosti obce do turistické oblasti Pošumaví, z.s. - v rámci mikroregionu Střední Pošumaví
239. informaci o pasportizaci značení cyklotras a mobiliáře v rámci mikroregionu Střední Pošumaví (na Obec 

Velhartice připadá částka 75 000,- Kč)
240. zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2019

Rada obce uložila:
241. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1009 v k.ú. Velhartice
242. zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 987/2 v k.ú. Nemilkov, o výměře 73 m2 (dle nového GP 

p.p.č. 987/5)
243. aktualizovat nájemní smlouvy jako smlouvy pachtovní
244. informovat firmu PROVOD o odložení rozhodnutí o nabídce na projekt modernizace vodovodní sítě 

Velhartice

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




