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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Velhartice ze dne 30.3.2021

Usnesení č. 221 - ZO schválilo aktualizaci pravidel prodeje pozemků ve vlastnictví obce dle 
předloženého návrhu
Usnesení č. 222 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 870/7 o výměře 218 m2, poz. p.č. 870/8 o výměře 
552 m2 a poz. p.č. 870/9 o výměře 458 m2, vše v k.ú. Velhartice za celkovou cenu 140 000,- Kč a náklady 
s prodejem spojené
Usnesení č. 223 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 142/8 o výměře 260 m2 (vzniká z p.p.č. 142/1) v 
k.ú. Drouhavec za cenu 74 980,- Kč a náklady s prodejem spojené
Usnesení č. 224 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 23/19 o výměře 34 m2 (vzniká z p.p.č. 23/2) v k.ú. 
Nemilkov za cenu 50,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené 
Usnesení č. 225 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 23/18 o výměře 31 m2 (vzniká z p.p.č. 23/2) v k.ú. 
Nemilkov za cenu 50,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené
Usnesení č. 226 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 923/39 o výměře 53 m2 (vzniká z p.p.č. 923/3) v 
k.ú. Velhartice za cenu 80,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené
Usnesení č. 227 - ZO rozhodlo o směně pozemků bez doplatku v k.ú. Velhartice – obec pozbyde 
pozemek p.č. 1022 o výměře 20 m2 a nabyde pozemek p.č. 184/5 o výměře 20 m2 (vzniká z p.p.č. 184/1). 
Náklady se směnou spojené ponesou obě strany rovným dílem.
Usnesení č. 228 – ZO rozhodlo o směně pozemků s doplatkem v k.ú. Chotěšov – obec pozbyde pozemek 
p.č. st. 87/1 (původně část p.p.č. 1/4 a část p. p.č. 572) o výměře 46 m2, pozemek p.č. 572/2 (původně 
část p.p.č. 1/4 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. Výše doplatku ve prospěch obce činí 50 190,- Kč. Náklady se 
směnou spojené (vklad do KN a cena znaleckého posudku) ponesou obě strany rovným dílem. ZO 
zároveň revokovalo usnesení č. 209 ze dne 15.12.2020
Usnesení č. 229 - ZO rozhodlo o směně pozemků bez doplatku v k.ú. Chotěšov – obec pozbyde pozemek 
p.č. 588 o výměře 113 m2 (původní výměra 72 m2) a obec nabyde pozemek p.č. 197/2 o výměře 684 m2 a 
pozemek p.č. 197/4 o výměře 154 m2. Náklady se směnou spojené (vklad do KN a cena geometr. plánu) 
ponese obec (získá větší výměru)
Usnesení č. 230 - ZO rozhodlo o směně pozemků s doplatkem v k.ú. Drouhavec – obec nabyde pozemek 
p.č. 649/1 (původně část p.p.č. st. 39) o výměře 14 m2 a pozemek p.č. 588/2 (původně část p.p.č. 588) o 
výměře 45 m2 a obec pozbyde část pozemku p.č. 657 (původně část p.p.č. 649/1) o výměře 11 m2 a část 
p.p.č. 657 (původně část p.p.č. 644) o výměře 32 m2. Výše doplatku v neprospěch obce činí 560,- Kč. 
Náklady se směnou spojené (vklad do KN a cena geometr. plánu) ponesou obě strany rovným dílem.
Usnesení č. 231 – ZO projevilo zájem o koupi pozemku p.č. 280/1 v k.ú. Velhartice a uložilo se Státním 
statkem Jeneč jednat o ceně pozemku
Usnesení č. 232 - ZO schválilo bezúplatný převod/nabytí pozemků parc. č. KN 170/1, 176/12, 176/13, 
215/6, 215/7, 215/10, 328/1, 523/4 a 524, vše v k. ú. a obci Velhartice, okres Klatovy, z vlastnictví ČR a 
příslušnosti hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví obce Velhartice 
podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 233 - ZO schválilo bezúplatný převod/nabytí pozemků parc. č. KN 256/5 a 256/6 v k. ú. 
Stojanovice, z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Velhartice
Usnesení č. 234 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-
0006295/VB/01 k pozemku p.č. 649/1, k.ú. Drouhavec, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupenou 
spol. Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, Úherce
Usnesení č. 235 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
0015022/VB/01 k pozemkům p.č. 845/32, 968/2 a 970, k.ú. Velhartice, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
zastoupenou spol. Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, Úherce
Usnesení č. 236 - ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
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Usnesení č. 237 - ZO schválilo pořízení vybavení jednotek SDH Hory Matky Boží, Chotěšov a Velhartice 
dle návrhů a podání žádostí o dotace z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Plz. kraje v roce 2021“ s tím, že případný rozdíl bude financován z rozpočtu obce 
Usnesení č. 238 - ZO schválilo podání investičního záměru na realizaci akce „Stavební úpravy ZŠ a MŠ 
Velhartice“ v rámci programu 29822 Ministerstva financí. Spolufinancování projektu bude dle podmínek 
dotačního programu hrazeno z vlastních zdrojů žadatele, tedy z rozpočtu obce.
Usnesení č. 239 - ZO schválilo členy komise pro výběr zhotovitele akce „Stavební úpravy ZŠ a MŠ 
Velhartice“ ve složení Ing. Václav Jarošík, Mgr. Zdeňka Knězová a Michal Kopačka (náhradníci: Ing. Jan 
Löffelmann, Mgr. Pavel Vácha a Ing. Bohdana Novotná)      
Usnesení č. 240 – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení školní kuchyně z dotačního titulu 
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021“
Usnesení č. 241 - ZO uložilo na vypracování „Studie využití veřejných prostranství Velharticka“ využít 
výzvu z programu IROP územní rozvoj
Usnesení č. 242 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1 – navýšení příjmů o 891 379,- Kč a navýšení 
výdajů o 1 471 579,- Kč. Schodek ve výši 9 822 020,- Kč bude kryt finan. prostředky získanými v 
minulých obdobích

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




