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Usnesení
ze schůze rady obce, konané dne 1.10.2019 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce schválila:
145. uzavření MŠ Velhartice z provozních důvodů v době od 23.12.2019 do 3.1.2020 a od 1.7. do 

31.7.2020 
146. výjimku z počtu žáků v ZŠ Velhartice
147. plán práce ZŠ a MŠ Velhartice pro školní rok 2019/2020
148. strategický plán rozvoje ZŠ a MŠ Velhartice na období 2020 – 2025
149. výroční zprávu ZŠ a MŠ Velhartice za školní rok 2018/2019
150. dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 163/3 v k.ú. Velhartice s výpovědní dobou 3 měsíce, výměra 

435 m2, cena 0,50 Kč/m2/ rok
151. nákup 2 ks přenosných el. topidel s ventilátorem a olejového radiátoru do hasičské zbrojnice 

Velhartice a opatření dřevěných podlah linem
152. opravu chodníku před školou s tím, že cena nepřesáhne částku 20 tis. Kč včetně DPH
153. opravu plotových zděných pilířů u zdravotního střediska za cenu 14 404,- Kč bez DPH (Tomáš 

Waldmann, Velhartice)
154. opravu komínu v budově pošty za cenu 48 848,- Kč bez DPH firmou KOMKA kominictví s.r.o., Klatovy
155. montáž regulátoru tahu na komín v budově MŠ

Rada obce neschválila:
156. pronájem pozemku p.č. 391/3 v k.ú. Hory Matky Boží

Rada obce doporučila ZO ke schválení:
157. uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace pro JSDHO Hory Matky Boží
158. uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Sušice o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
159. uzavření smlouvy s ing. arch. Petrem Vávrou – Studio KAPA na zpracování změny č. 2 územního 

plánu Obce Velhartice
160. výměnu vstupních a dalších dveří do chodby u žákovského vstupu do školy
161. uzavření smlouvy s firmou Afinance na administraci dotačního projektu na pořízení sněhové radlice
162. realizaci opravy traktoru Zetor

Rada obce nedoporučila ZO ke schválení:
163. prodej částí pozemků p.č. 1031, 1040, 19 a 958/5 vše v k.ú. Velhartice 

Rada obce uložila:
164. zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Nemilkov dle nového GP s podmínkou vložení 

věcného břemene
165. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 174/2 v k.ú. Velhartice
166. připravit pro jednání rady obce v lednu 2020 návrh zvýšení nájemného v obecních bytech

Rada obce vzala na vědomí:
167. dopis ředitelky ZŠ a MŠ Velhartice na úpravu zeleně okolo školy a ukládá zpracovat posouzení 

stávajícího stavu
168. cenovou nabídku na vypracování pasportu místních komunikací a projekt svislého dopr. značení
169. schválení dotace od Plzeňského kraje na podporu prodejen v malých obcích

Ing. Václav Jarošík, starosta obce




