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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání    zastupitelstva obce,   konaného dne  10.3.2020  v 19.00 hod. v pohostinství u 
Vlachů v Nemilkově.

Usnesení č. 127 – ZO vzalo na vědomí předložený návrh na vydání změny č. 2 územního plánu 
Velhartice s jeho odůvodněním. ZO vzalo na vědomí předložené úplné znění ÚP Velhartice.
Usnesení č. 128 - ZO vzalo na vědomí, že změna č. 2 ÚP Velhartice není v rozporu s Politikou územního 
rozvoje, včetně aktualizací, s územně plánovací dokumentací vydanou Plzeňským krajem v aktuálním 
znění, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu PK
Usnesení č. 129 - ZO příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55a,b ve spojení 
s § 53, 54, 55 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve spojení s § 188 odst. 4 stavebního zákona souhlasí s vydáním opatření 
obecné povahy, jehož předmětem je změna č. 2 ÚP dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 130 - ZO rozhodlo o koupi pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Velhartice o výměře 922 m2 za celkovou 
cenu 1,- Kč od Města Sušice
Usnesení č. 131 - ZO rozhodlo o koupi části pozemku p.č. 691 v k.ú. Nemilkov o výměře 110 m2, který 
bude sloučen s obecním pozemkem p.č. 988, za cenu 35,- Kč/m2 + náklady s koupí spojené
Usnesení č. 132 – ZO rozhodlo o směně pozemků v k.ú. Velhartice – obec nabyde pozemek p.č. 943/2 o 
výměře 39 m2 (část p.p.č. 351/2) a pozemek p.č. 943/3 o výměře 151 m2 (část p.p.č. 345/1). Obec pozbyde 
pozemek p.č. 1043 o výměře 68 m2 (část p.p.č. 943), pozemek p.č. 1044 o výměře 392 m2 (část p.p.č. 943) 
a pozemek p.č. 934/3 o výměře 212 m2. Mgr. M. doplatí obci rozdíl výměry za cenu 80,- Kč/m2. Další 
náklady (vklad do KN a práce geodeta) budou hrazeny rovným dílem.
Usnesení č. 133 – ZO uložilo zajistit znalecký posudek za účelem stanovení prodejní ceny pozemku p.č. 
1009 v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 134 - ZO rozhodlo pozemek p.č. 888/1 v k.ú. Velhartice neprodat
Usnesení č. 135 – ZO rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 987/2 (dle nového GP p.č. 987/5) o výměře 
73 m2 v k.ú. Nemilkov za cenu 35,- Kč/m2

Usnesení č. 136 - ZO vzalo na vědomí zpětvzetí žádosti o koupi části pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Nemilkov
s tím, že žadatelé uhradí již vzniklé náklady, a revokovalo usnesení ZO č. 93 ze dne 22.10.2019 
Usnesení č. 137 – ZO schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí 
účelové dotace na částečné pokrytí nákladů na pořízení školního autobusu 
Usnesení č. 138 – ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo č. 20012-01 na opravu místní komunikace ve 
Stojanovicích s firmou Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/1, Klatovy, a souhlasilo s podáním žádosti o 
dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2020
Usnesení č. 139 - ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo na zpracování vyhledávací studie „Cyklostezka 
hrad Velhartice - rybník Bušek – zámek Nemilkov“ s Ing. Jiřím Ševčíkem, Rozvojová Inženýrská, 
Republikánská 916/7, Plzeň
Usnesení č. 140 - ZO schválilo uzavření smlouvy na dodávku a montáž 2 ks vstupních dveří do 
žákovského vchodu ZŠ s firmou VK okenní systémy, s.r.o., Klatovy
Usnesení č. 141 - ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní 
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2020 – obec poskytne dotaci PK ve výši 45 870,- Kč
Usnesení č. 142 – ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce v oblasti 
služeb – Podpora celoročního provozu prodejny ZKD Sušice v obci Chotěšov ve výši 34 000,- Kč a 
uložilo požádat o dotaci z Plzeňského kraje
Usnesení č. 143 – ZO souhlasí s cenovou nabídkou v souvislosti s výtlačným řadem Velhartice na 
administraci žádosti o dotaci z programu Ekologické investiční projekty 2020, kterou předložila firma 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Ústí nad Labem, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Usnesení č. 144 – ZO schválilo uzavření dohody o zajištění provozování veřejného pohřebiště s Obcí 
Mokrosuky za celkovou roční odměnu 4 000,- Kč
Usnesení č. 145 – ZO uložilo požádat o dotaci z programu „Podpora jednotek SDHO Plzeňského kraje 
v roce 2020“ dle požadavku JSDHO Chotěšov
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Usnesení č. 146 – ZO schvaluje nákup vybavení pro JSDHO Velhartice dle předloženého požadavku do 
výše 60 000,- Kč
Usnesení č. 147 – ZO schválilo poskytnutí daru ve výši 15 000,- Kč Českému svazu včelařů, ZO 
Velhartice, na obnovu včelstev ve správním území Obce Velhartice 
Usnesení č. 148 – ZO schválilo poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč Klubu českých turistů, Plzeňský kraj, 
na obnovu značení
Usnesení č. 149 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1 – navýšení příjmů o 840 920,- Kč a navýšení 
výdajů o 1 860 920,- Kč. Schodek ve výši 7 610 920,- Kč bude kryt fin. prostředky získanými v minulých 
obdobích
Usnesení č. 150 - ZO schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 
technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
Usnesení č. 151 – ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku Obce Velhartice č. 1/2020, o vedení technické 
mapy obce
Usnesení č. 152 – ZO schválilo výstavbu přístřešku pro komunální techniku obce a pověřilo Michala 
Kopačku přípravou podkladů pro stavební řízení
Usnesení č. 153 – ZO schvaluje obnovu části vodovodního řadu, včetně domovních přípojek, v osadě 
Stojanovice (v souvislosti s plánovanou opravou místní komunikace)
Usnesení č. 154 – ZO schválilo domovní řád pro domy a byty v majetku Obce Velhartice
Usnesení č. 155 - ZO rozhodlo o ponechání stávající OZV č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu, v 
platnosti

Ing. Václav Jarošík, starosta

                                  
                                                                                                                       




