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Usnesení

ze schůze rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 22.6.2021 v 19.00 hod. předsálí KD Velhartice

Rada obce vzala na vědomí:
501. informaci Ing. Ševčíka k přípravě projektu „Cyklotrasa hrad Velhartice – rybník Bušek – zámek 

Nemilkov“ ohledně ceny projektu

Rada obce revokovala:
502. usnesení rady obce č. 469 ze dne 26.4.2021

Rada obce schválila:
503. pronájem části pozemku p.č. 163/3 v k.ú. Velhartice o výměře 39 m2, na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou 6 měsíců, cena 100,- Kč/rok
504. pacht části pozemku p.č. 432/5 v k.ú. Nemilkov o výměře 210 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 

6 měsíců, cena 2,- Kč/m2/rok
505. pronájem části pozemku p.č. 134 v k.ú. Velhartice o výměře 274 m2, na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou 6 měsíců, cena 2,- Kč/m2/rok
506. pronájem části pozemku p.č. 984 v k.ú. Velhartice (umístění a provoz MVE), na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 6 měsíců, cena 300,- Kč ročně
507. opravu elektroinstalace postupně ve všech bytech na adrese Velhartice 181
508. cenu za vývoz a likvidaci komunálního odpadu právnických a fyzických podnikajících osob zapojených 

do obecního systému odpadového hospodářství od 1.1.2022 ve výši 1750,- Kč bez DPH ročně za 
nádobu o objemu 120 l 

509. uzavření MŠ Velhartice v době letních prázdnin od 1.7. do 31.7.2021

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
510. rozpočtové opatření č. 2/2021 – navýšení příjmů o 1 248 539,26 Kč a výdajů o 252 055,- Kč. Schodek 

se snižuje na částku 8 825 535,74 Kč, který bude kryt fin. prostředky získanými v minulých letech.

Rada obce uložila:
511. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 169/2 o výměře 67 m2 v k.ú. Velhartice
512. zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 637/1 v k.ú. Nemilkov – po zaměření vyhotovení GP
513. oslovit firmu Jiří Smrčka – INTOP Klatovy se žádostí o cenovou nabídku na výměnu kotle na tuhá paliva 

za elektrokotel v bytech na adrese Hory Matky Boží 34 a Nemilkov 43

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




