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Usnesení

ze schůze rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 2.2.2021 v 18.00 hod. v předsálí kulturního 
domu ve Velharticích

Rada obce vzala na vědomí:
419. vyhodnocení lesnické činnosti za rok 2020
420. zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2020

Rada obce schválila:
421. pravidla pro pronájem nebo pacht pozemků ve vlastnictví Obce Velhartice
422. prodej os. automobilu ŠKODA Fabia za cenu 15 000,- Kč firmě ZOD Hlavňovice
423. úpravu archivních a skladovacích prostor OÚ – oprava omítek, vybavení mobiliářem
424. podání žádosti o dotaci z programu Plzeňského kraje na plán regenerace MPZ Velhartice
425. podání žádosti o dotaci na výtlačný řad firmou PROVOD z programu MZe ČR
426. vypracování projektové dokumentace na elektro přípojku k vodnímu zdroji firmou PROVOD a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy

Rada obce neschválila:
427. nabídku firmy JAS AIR CZ s.r.o. na provedení velkoformátového snímkování katastru obce

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
428. pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví Obce Velhartice
429. prodej části pozemku p.č. 142/1 (dle nového GP p.č. 142/8) v k.ú. Drouhavec za cenu dle znaleckého 

posudku a náklady s prodejem spojené
430. prodej části pozemku p.č. 923/3 (dle nového GP p.č. 923/39) v k.ú. Velhartice za cenu 80,- Kč/m2 a 

náklady s prodejem spojené
431. směnu pozemků v k.ú. Velhartice – obec nabyde část pozemku p.č. 184/1 (dle nového GP p.č. 184/5) 

a pozbyde poz. p.č. 1022 o stejné výměře, náklady ponesou obě strany rovným dílem
432. prodej části pozemku p.č. 23/2 (dle nového GP p.č. 23/19) v k.ú. Nemilkov za cenu 50,- Kč/m2 a 

náklady s prodejem spojené 
433. prodej části pozemku p.č. 23/2 (dle nového GP p.č. 23/18) v k.ú. Nemilkov za cenu 50,- Kč/m2 a 

náklady s prodejem spojené 
434. směnu pozemků v k.ú. Chotěšov – obec nabyde p.č. 197/2 a 197/4 a pozbyde pozemek p.č. 588, 

směna je bez doplatku, obec získá více – ponese náklady
435. směnu pozemků v k.ú. Chotěšov s upravenou cenou dle znaleckého posudku a doporučuje revokovat 

usnesení č. 209 ZO ze dne 15.12.2020

Rada obce uložila:
436. zveřejnit záměr pachtu pozemků p.č. 432/16, 432/20, 432/7 a části p.p.č. 435 dle zákresu v k.ú. 

Nemilkov
437. zveřejnit záměr směny pozemků v k.ú. Drouhavec - obec získá část pozemku p.č. st. 39, díl b a část 

pozemku p.č. 588. Obec pozbyde část pozemku p.č. 649/1, díl c a část pozemku p.č. 644, díl d 
438. zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků p.č. 649/1, 644 a poz. p.č. 588/2 v k.ú. Drouhavec
439. zadat vypracování územní studie veřejných prostranství v souladu s pravidly MAS Pošumaví firmě 

Studio KAPA, Praha

Rada obce doporučila ZO:
440. vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

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




