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Usnesení

ze schůze rady obce konané dne 2.3.2021 v 18.00 hod. na obecním úřadě

Rada obce souhlasila:
446. s opravou renesančního sloupku v Remízku na obecním pozemku p.č. 844 v k.ú. Velhartice

Občanským sdružením Hrad, z.s.

Rada obce schválila:
447. návrh reklamních banerů u parkoviště hradu dle prezentace Mgr. Matěje Mejstříka
448. podání žádosti o dotaci z dotačních titulů Plz. kraje na Program regenerace MPZ Velhartice a pověřila 

Ing. Zdeňka Svobodu, Kašperské Hory, zajištěním min. dvou cenových nabídek potencionálních 
zpracovatelů Programu a zpracováním žádosti o dotaci

449. pacht části pozemku p.č. 435 o výměře 700 m2, k.ú. Nemilkov, na zemědělskou činnost – na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, cena 0,35 Kč/m2/rok

450. pacht pozemků p.č. 432/16, 432/20, 432/7 a části poz. p.č. 435 o výměře 645 m2, k.ú. Nemilkov, na 
zemědělskou činnost – na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, cena 0,35 Kč/m2/rok

451. pronájem části pozemku p.č. 68/1 o výměře 24 m2, k.ú. Velhartice, na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 6 měsíců, cena 100,- Kč/rok

452. účetní závěrku ZŠ a MŠ Velhartice, p.o., za rok 2020 včetně inventarizační zprávy
453. převod kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Velhartice, p.o., ve výši 260 232,76 Kč do 

rezervního fondu s tím, že prostředky budou použity na vybavení školní kuchyně
454. prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě s peč. službou J. X. do 31.12.2021 za stávajících 

podmínek
455. prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě s peč. službou M. X. do 30.6.2021 za stávajících 

podmínek
456. uzavření smlouvy s firmou TOP sport servis, s.r.o., Uherské Hradiště, na oplocení antukového hřiště
457. přijetí účelové dotace na podporu sociálních služeb a uzavření smlouvy s Plzeňským krajem  
458. inventarizační zprávu Obce Velhartice za rok 2020 a vyřazení neupotřebitelného a rozbitého movitého 

majetku dle předloženého návrhu
459. prodej nepotřebného trezoru za cenu 6 000,- Kč
460. směrnici na poskytnutí příspěvku na stravné zaměstnancům a důchodcům
461. finanční dar ve výši 2 000,- Kč z rezervy rady obce KČT, značkařský obvod Sušice
462. pořízení sekačky na trávu řady profi do max. částky 20 000,- Kč

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
463. koupi pozemků v k.ú. Velhartice p.č. 280/1 (LV 8) a podíl 1/35 na poz. p.č. 280/37, 280/67, 282/15, 

284/37 a 284/38 (LV 72) od Státního statku Jeneč
464. pořízení vybavení pro zásahovou jednotku SDH Velhartice ve výši cca 30 000,- Kč

Rada obce uložila:
465. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 163/3 v k.ú. Velhartice

Ing. Václav Jarošík,
starosta




