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Usnesení

ze schůze rady obce, konané dne 13.11.2018 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce bere na vědomí:
1. informaci Městského úřadu Sušice, odboru dopravy a SH, o instalaci dopravních značek při 

rekonstruované části silnice v Horách Matky Boží

Rada obce schvaluje:
2. prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v Nemilkově čp. 28 (prádelna) - do 31.12.2019 za 

stávající nájemné a stávajících podmínek
3. prodloužení nájemní smlouvy na rybník Bušek s Českým rybářským svazem, z.p., MO Sušice 1 – za 

stávající nájemné a stávajících podmínek
4. prodloužení nájemních smluv na byty těchto nájemníků: ….- do 31.12.2019 za stávající nájemné a 

stávajících podmínek
5. nájemné za sál v kulturním zařízení v Chotěšově ve výši 500,- Kč včetně DPH za akci s výjimkou 

místních spolků a organizací
6. odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Velhartice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
7. zrušení členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
8. vydláždění vjezdu na obecním pozemku Hory Matky Boží, na vlastní náklady
9. dodatek č. 1 ke směrnici Cestovní náhrady

Rada obce revokuje:
10. usnesení č. 494 ze dne 25.9.2018

Rada obce zřizuje:
11. kulturní komisi ve složení: Anna Kopačková (předsedkyně), Marie Musiolová (místopředsedkyně), 

Ivana Janoušková, Helena Jarošíková, Martina Jonášová, Jana Kreisová, Bohdana Novotná, 
Stanislava Pavlíková a Vladislava Vališová

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
12. zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., v k.ú. Stojanovice na pozemcích p.č. 39/1, 39/2, 

308/2, 265/3, 308/4
13. vyřešení pozemkové nesrovnalosti s V. B.(část cesty vede po jeho pozemcích)
14. realizaci projektové dokumentace „Výtlačný řad – Velhartice“ pro stavební povolení firmou PROVOD 

– inženýrská společnost, s.r.o., Ústí n. Labem

Rada obce ukládá:
15. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 142/1 v k.ú. Drouhavec dle předloženého zákresu
16. zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici ve Velharticích
17. připravit podklady pro opravu budovy bývalého pohostinství v Chotěšově
18. odpovědět na žádost o náhradu nákladů na vyčištění zanesené studny
19. projednat odkup pozemku p.č. 218/26 v k.ú. Hory Matky Boží

Ing. Václav Jarošík, starosta obce




