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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Velhartice ze dne 15.9.2020

Usnesení č. 190 – ZO ukládá vstoupit do jednání s firmou Vesa Velhartice, a.s., ohledně ukončení 
nájemní smlouvy na pozemky v lyžařském areálu Veselice
Usnesení č. 191 - ZO rozhodlo o směně pozemků v k.ú. Nemilkov – obec nabyde pozemek p.č. 
432/20 o výměře 389 m2 (část p.p.č. 432/6) a pozbyde pozemek p.č. 23/16 o výměře 226 m2 (část 
p.p.č. 23/2), a pozemek p.č. 432/19 o výměře 178 m2 (část p.p.č. 432/5). Cena 35,- Kč/m2. Náklady se 
směnou spojené (vklad do KN a práce geodeta) ponese žadatel.
Usnesení č. 192 - ZO uložilo zajistit vypracování znaleckého posudku na poz. p.č. 1009 v k.ú. 
Velhartice
Usnesení č. 193 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti –
Velhartice, KT, statek – přeložka kNN-12-000325/2/VB, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
firmou STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn
Usnesení č. 194 - ZO schválilo poskytnutí investiční dotace Dobrovolnému svazku obcí Ostružná, 
Velhartice 134, na projekt „Pořízení mobilního pódia pro členské obce DSO Ostružná“ ve výši 
38 117,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
Usnesení č. 195 – ZO ukládá vstoupit v jednání s SK Velhartice ohledně realizace oplocení 
antukového hřiště
Usnesení č. 196 - ZO schválilo podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z titulu „2020 Odborná 
příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí – II. část“ -  pro SDH Velhartice ve výši 61 400,- Kč
Usnesení č. 197 - ZO schválilo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukcí školní jídelny 
jako podklad pro případné podání žádosti o dotaci
Usnesení č. 198 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020 – navýšení příjmů o 6 417 898,49 Kč a 
navýšení výdajů o 5 608 117,- Kč. Rozpočtový schodek ve výši 8 087 703,91 Kč bude kryt fin. 
prostředky získanými v minulých obdobích
Usnesení č. 199 - ZO vzalo na vědomí změnu názvu podnikatelského subjektu v pronajatých 
prostorách zdravotního střediska (Velhartice 154) z původního názvu MUDr. Pavel Marek, praktický 
lékař pro dospělé, na firmu NZZ Velhartice, s.r.o., zastoupenou MUDr. Pavlem Markem, a souhlasí 
s umístěním sídla této firmy na adrese Velhartice 154

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




