
5

Usnesení

ze schůze rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 25.5.2021 v 19.00 hod. na obecním úřadě

Rada obce schválila:
482. prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou – do 31.12.2021 za stávajících 

podmínek
483. přijetí dotace z MPSV na pečovatelskou službu – jednorázová odměna COVID_19
484. uzavření smlouvy s firmou DOMOZA projekt s.r.o., Plzeň, na administraci žádosti o dotaci na 

revitalizaci záchytných rybníčků rybníka Bušek 
485. nový design internetových stránek obce

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
486. účetní závěrku obce za rok 2020
487. závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad
488. výši vodného a stočného pro rok 2021:

vodné Hory Matky Boží, Drouhavec, Chotěšov, Nemilkov, Stojanovice ve výši 44,- Kč/m3 bez DPH
vodné Velhartice ve výši 23,- Kč/m3 bez DPH
stočné Velhartice ve výši 23,- Kč/m3 bez DPH

489. koupi pozemku p.č. 280/1 v k.ú. Velhartice za cenu 28,- Kč/m2 (celkem 46 380,- Kč) + úhrada nákladů 
s koupí spojené od Státního statku Jeneč, podnik v likvidaci, Praha

490. požádat Státní pozemkový úřad o převod části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Nemilkov do vlastnictví 
obce

Rada obce doporučila ZO vydat:
491. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
492. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství

Rada obce nedoporučila ZO ke schválení:
493. prodej pozemku p.č. 1045 v k.ú. Nemilkov 

Rada obce uložila:
494. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 432/5 o výměře 210 m2 v k.ú. Nemilkov
495. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 134 v k.ú. Velhartice
496. vyzvat majitele MVE k jednání ohledně manipulace jezu u hřiště a využívání a údržby náhonu ve 

Velharticích
497. zveřejnit záměr směny pozemků s doplatkem – obec pozbyde část poz. p.č. 474/1 (nově p.č. 474/4 o 

výměře 80 m2) a získá část poz. p.č. st. 14 o výměře 5 m2 – v k.ú. Drouhavec 
498. zveřejnit záměr směny pozemků v k.ú. Nemilkov – po vyhotovení nového geometrického plánu
499. zveřejnit záměr vypořádání spoluvlastnického podílu a směny pozemků s doplatkem vše v k.ú. 

Velhartice
500. kontaktovat Ing. Ševčíka ohledně snížení ceny projektu cyklotrasy hrad Velhartice – rybník Bušek –

zámek Nemilkov

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




