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Usnesení

ze schůze rady obce, konané dne 19.2.2019 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce schvaluje:
54. účetní závěrku ZŠ a MŠ Velhartice za rok 2018
55. rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Velhartice za rok 2018 – rezervní fond 59 319,37 Kč,

fond odměn 14 000,- Kč
56. platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Velhartice od 1.2.2019
57. přidělení bytu 2+1 v bytovém domě Velhartice čp. 63, od 1.4. do 31.12.2019 za měsíční nájemné 

30,- Kč/m2

58. opravu zásahového vozidla CAS SDH Hory M.Boží v hodnotě 12 000,- Kč
59. záměr pronájmu části pozemku p.č. 923/3 v k.ú. Velhartice dle předloženého zákresu
60. dodatek k Organizačnímu řádu OÚ Velhartice
61. upgrade geografického programu MISYS
62. označení školního busu polepy dle předloženého návrhu firmou Rekaping

Rada obce neschvaluje:
63. zakoupení administrativního programu KODEXIS

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
64. návrh na prominutí nevymahatelných pohledávek ve výši 17 745,60 Kč
65. návrh na vyřazení nepotřebného, nevyužitelného a rozbitého majetku ve výši 98 779,38 Kč včetně 

divadelních křesel z bývalého kina
66. prodej pozemku p.č. 538/28 v k.ú. Velhartice o výměře 838 m2

67. prodej pozemku p.č. 538/22 v k.ú. Velhartice o výměře 1156 m2

68. úhradu nutného vybavení jednotky SDH Hory Matky Boží a zároveň ukládá požádat o dotaci z 
programu "Podpora jednotek SDH obcí Plzeňského kraje v roce 2019"

69. úhradu materiálu  v předpokládané výši 80 000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice v Horách Matky 
Boží v souvislosti s oslavami 130. výročí založení sboru, a úhradu opravy zásahového vozidla CAS 
25 v předpokl. výši 12.000,- Kč 

70. prodej starého školního autobusu IVECO
71. pořízení nových česlí na ČOV Velhartice za nabídnutou cenu 299 500,- Kč bez DPH

Rada obce ukládá:
72. umístit dopravní značku „nejvyšší povolená rychlost“ na komunikaci od Kampeličky k prodejně ZKD 

ve Velharticích

Ing. Václav Jarošík, starosta obce




