
7

Usnesení

ze schůze rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 24.11.2020 v 18.00 hod. v předsálí kulturního 
domu ve Velharticích

Rada obce vzala na vědomí:
363. žádost M. K. o odtěžení skládky nebezpečného odpadu na jeho pozemcích

Rada obce schválila:
364. prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Horách Matky Boží čp. 67 – do 31.8.2021 za 

stávajících podmínek
365. prodloužení nájemní smlouvy s SDH Velhartice na nebytové prostory v 1. NP hasičské zbrojnice ve 

Velharticích – doba neurčitá s výpovědní dobou 6 měsíců, stávající podmínky
366. prodloužení nájemní smlouvy na prostory prádelny v Nemilkově čp. 28 – do 31.12.2021 za stávajících 

podmínek
367. prodloužení nájemní smlouvy na rybník Bušek a kalové rybníčky na poz. p.č. 280/1 a 284 v k.ú. 

Velhartice s ČRS – MO Sušice – do 31.12.2022 za stávajících podmínek s tím, že část prostranství u 
rybníka může být využíváno pro stánkový prodej i jinými subjekty 

368. pronájem pozemku p.č. 182/2 v k.ú. Velhartice – od 1.1.2021 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 
rok, cena 2,- Kč/m2/rok

369. pronájem pozemku p.č. 308/1 a části poz. p.č. 325 o výměře 1300 m2 v k.ú. Velhartice – doba neurčitá 
s výpovědní dobou 1 rok, cena 3 500,- Kč/ha/rok (zeměděl. činnost)

370. pronájem části pozemku p.č. 924/1 v k.ú. Velhartice o výměře 270 m2 - doba neurčitá s výpovědní 
dobou 1 rok, cena 2,- Kč/m2/rok

371. uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu s firmou Vesa Velhartice, a.s., k pozemkům p.č. 219/1, 
223/2 a část poz. p.č. 227/1 v k.ú. Velhartice

372. pronájem pozemků p.č. st. 216 včetně stavby, poz. p.č. 215/9, 215/15, 216/1, 216/2, 216/3, 219/1, 
223/2, část p.p.č. 227/1 o výměře 11 100 m2 a stavby a zázemí lyžařského vleku na těchto pozemcích 
společnosti HAPYbike, s.r.o., Štěpánská 643/39, Praha 1 – doba nájmu od 1.1.2021 do 31.12.2035, 
výpovědní doba 6 měsíců, nájemné za první 3 měsíce činí á 10 000,- Kč, od dubna 2021 23 500,-
Kč/měsíc

373. prodej rolby firmě HAPYbike, s.r.o., Štěpánská 643/39, Praha 1, za cenu 45 000,- Kč
374. cenové dodatky na rok 2021 ke stávající smlouvě s firmou Rumpol-P s.r.o.
375. finanční dar Oblastní charitě Sušice na činnost ve výši 20 000,- Kč
376. dodatek ke smlouvě o dodávce elektřiny s firmou Amper market, a.s., Praha, který prodlužuje platnost 

smlouvy do 31.12.2021, a pověřuje starostu jejím podpisem
377. finanční dar firmě Jatka Hradčany ve výši 2 000,- Kč
378. umístění jednotných reklamních bannerů (navržených, vyrobených a spravovaných Státním hradem 

Velhartice) na pozemku p.č. 971/2 v k.ú. Velhartice, které mohou využít podnikatelské subjekty v obci
379. zápisy v kronice Velhartic
380. realizaci oplocení antukového hřiště na klíč firmou TOP sport servis, s.r.o., Uherské Hradiště, 

v levnější variantě (použitý materiál síť)

Rada obce neschválila:
381. pořízení mobilního rozhlasu

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
382. návrh rozpočtu obce na rok 2021 – příjmy ve výši 20 794 680,- Kč, výdaje ve výši 30 039 750,- Kč. 

Schodek ve výši 9 245 070,- Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let.
383. prodej pozemku p.č. 888/1 v k.ú. Velhartice firmě Vesa Velhartice za cenu dle znaleckého posudku
384. prodej pozemku p.č. 1009 v k.ú. Velhartice NPÚ, Praha, za cenu dle znaleckého posudku 

předloženého obcí
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385. směnu pozemků s doplatkem: obec pozbyde pozemek p.č. st. 87/1 (původně část p.p.č. 4/1 a část 
p.p.č. 572) o výměře 46 m2, pozemek p.č. 572/2 (původně část p.p.č. 4/1 a část p.p.č. 572) o výměře 
142 m2 a pozemek p.č. 7/1 o výměře 176 m2 a obec nabyde pozemek p.č. 7/3 o výměře 105 m2 –
cena dle znaleckého posudku, ostatní náklady napůl

386. základní výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů v částce 800,- Kč s tím, že ostatní výše poplatku zůstanou 
zachovány

387. výši odměny pro členy osadních výborů a členy kulturní komise, kteří nejsou zároveň členy ZO, za rok 
2020: osadní výbory Hory Matky Boží, Chotěšov a Nemilkov ve výši 5 000,- Kč/výbor a odměnu pro 
kulturní komisi ve výši 4 000,- Kč.

Rada obce uložila:
388. zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 8/2 a části poz. p.č. 952/3 dle zákresu v k.ú. Velhartice
389. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 923/14 a pozemků p.č. 923/37 a 923/38 (vzniknou z poz. p.č. 

923/3) – vše v k.ú. Velhartice
390. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. st. 101 v k.ú. Hory Matky Boží včetně stavby čp. 126 
391. zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 870/7, 870/8 a 870/9 v k.ú. Velhartice
392. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 897/5 v k.ú. Velhartice
393. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 897/20 v k.ú. Velhartice
394. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 170/2 v k.ú. Velhartice
395. zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 176/3 v k.ú. Velhartice
396. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1353 v k.ú. Nemilkov

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




