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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Velhartice ze dne 29.6.2021

Usnesení č. 245 - ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2020
Usnesení č. 246 - ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2020 bez výhrad
Usnesení č. 247 - ZO rozhodlo o směně pozemků s doplatkem v k.ú. Velhartice – obec získá do 
výlučného vlastnictví část pozemku p.č. 159/2 (dle nového GP poz. p.č. 159/2 o výměře 218 m2 a poz. 
p.č. 159/10 o výměře 148 m2). Obec pozbyde z podílového vlastnictví část pozemku p.č. 159/2 (dle 
nového GP část poz. p.č. 159/9 o výměře 294 m2 a poz. p.č. 159/8 o výměře 5 m2), dále pozbyde část 
pozemku p.č. 157/2 (dle nového GP poz. p.č. 157/5 o výměře 8 m2) a části pozemku p.č. 159/1 (dle 
nového GP poz. p.č. 159/5 o výměře 6 m2 a poz. p.č. 159/6 o výměře 123 m2). Výše doplatku ve prospěch 
obce činí 5 600,- Kč (70 m2 x 80,- Kč). Náklady se směnou spojené (vklad do KN a geodetické práce) 
ponesou obě strany rovným dílem.
Usnesení č. 248 – ZO rozhodlo o směně pozemků s doplatkem v k.ú. Drouhavec – obec pozbyde 
pozemek p.č. 474/4 (původně část p.p.č. 474/1) o výměře 80 m2 a nabyde pozemek p.č. 474/1 (navýšení 
původní výměry o 5 m2). Výše doplatku ve prospěch obce činí 3 750,- Kč (75 m2 x 50,- Kč). Náklady se 
směnou spojené (vklad do KN a geodetické práce) ponese žadatelka
Usnesení č. 249 – ZO rozhodlo o koupi pozemku p.č. 280/1 v k.ú. Velhartice od Státního statku Jeneč za 
cenu dle znaleckého posudku 46 380,- Kč a náklady s tím spojené
Usnesení č. 250 - ZO neschválilo prodej pozemku p.č. 1045 v k.ú. Nemilkov
Usnesení č. 251 - ZO schválilo bezúplatný převod/nabytí pozemku parc. č. KN 1043/1, 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. 252 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IE-12-0008155/VB/1 k pozemkům p.č. 1001/1, 968/2 a 998, k.ú. Nemilkov, s 
firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupenou spol. OMEXOM GA Energo, s.r.o., Plzeň – Bolevec, Na 
Střílně 1929/8
Usnesení č. 253 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby Nemilkov, KT, p.č. 432/14 – NN, č. IV-12-0017673/2/VB k pozemku p.č. 432/9, 
k.ú. Nemilkov, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupenou spol. ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, 
Klatovy
Usnesení č. 254 - ZO stanovilo výši vodného a stočného pro rok 2021 takto:
vodné Hory Matky Boží, Drouhavec, Chotěšov, Stojanovice a Nemilkov 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
Usnesení č. 255 - ZO schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu 
„2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ do rozpočtu obce Velhartice pro jednotky 
SDHO ve výši: Hory Matky Boží 22.500,- Kč, Chotěšov 13 550,- Kč, Velhartice 20 000,- Kč
Usnesení č. 256 - ZO schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu 
„Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“ do rozpočtu obce Velhartice ve výši 60.000,- Kč na 
zpracování programu regenerace městské památkové zóny Velhartice
Usnesení č. 257 - ZO vybralo jako zpracovatele Programu regenerace MPZ Velhartice Ing.arch. Tadeáše 
Matouška, Nad Šárkou 23, Praha 6 – Dejvice
Usnesení č. 258 - ZO schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu 
„PSOV PK 2021 – Projekty obcí“ do rozpočtu obce Velhartice ve výši 150.000,- Kč na opravu místní 
komunikace v Horách Matky Boží
Usnesení č. 259 – ZO schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu 
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021“ do rozpočtu obce Velhartice ve výši 
400.000,- Kč na modernizaci vybavení školní kuchyně 
Usnesení č. 260 - ZO uložilo zajistit cenové nabídky na pořízení vybavení školní kuchyně a pověřuje RO 
výběrem zhotovitele
Usnesení č. 261 – ZO schválilo přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu 
„Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021“ do rozpočtu obce 
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Velhartice ve výši 200.000,- Kč na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí cyklostezky Hrad Velhartice – rybník Bušek – zámek Nemilkov
Usnesení č. 262 - ZO schválilo zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí cyklostezky Hrad Velhartice – rybník Bušek – zámek Nemilkov, v 
rozsahu dle rozhodnutí rady obce, za cenu 318 000,- Kč, zpracovatelem Ing. Jiřím Ševčíkem, Rozvojová 
inženýrská, Dvořákova 2211/40, Plzeň 3
Usnesení č. 263 - ZO schválilo poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce ve výši 25 860,- Kč 
Střednímu Pošumaví, z.s.p.o. na spoluúčast v projektu „Obnova a doplnění značení a mobiliáře 
cyklotras na území sdružení Střední Pošumaví – II. etapa“
Usnesení č. 264 - ZO vzalo na vědomí zprávy výborů obce
Usnesení č. 265 – ZO rozhodlo vystupovat v soudním řízení jako vedlejší účastník na straně žalované, tj. 
Česká republika – státní pozemkový úřad
Usnesení č. 266 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč
Usnesení č. 267 – ZO souhlasí se zprostředkováním přijetí a poskytnutí finančních darů od občanů a 
pověřuje radu obce převodem těchto prostředků na transparentní účet SMS ČR
Usnesení č. 268 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmů o 1 248 539,26 Kč a navýšení 
výdajů o 620 055,- Kč. Schodek ve výši 9 193 535,74 Kč bude kryt finan. prostředky získanými v 
minulých obdobích

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




