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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání    zastupitelstva obce,   konaného dne  13.8.2019  v 19.30 hod. v klubovně u 
fotbalového hřiště v Horách Matky Boží.

Usnesení č. 60 - ZO schválilo uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Pošumavská odpadová, s.r.o., 
Klatovy, na bezplatné převzetí textilního odpadu
Usnesení č. 61 - ZO schválilo uzavření hospodářské smlouvy s firmou ZOD Hlavňovice na zajištění zimní 
údržby v části správního území od Stojanovic po Nemilkov-nádraží
Usnesení č. 62 - ZO schválilo uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s., která je zastoupená 
společností ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-
0006326/9 – Velhartice Šlajf, KT – kNN
Usnesení č. 63 - ZO schválilo uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s., která je zastoupená 
společností JH projekt s.r.o., Klatovy, o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0004010/1 -
Stojanovice, obnova sítě – NN, TS
Usnesení č. 64 – ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1013C18/03 
s organizací ČR – Státní pozemkový úřad Praha
Usnesení č. 65 - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek 
p.č. 949/2 v k.ú. Velhartice s organizací ÚZSVM
Usnesení č. 66 – ZO schválilo uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK 
č. 8600002216
Usnesení č. 67 - ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019 se společností Střední 
Pošumaví, z.s.p.o. Hartmanice, o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na projekt Pořízení odpočinkového 
a naučného mobiliáře v obcích sdružení Střední Pošumaví ve výši 31 944,- Kč
Usnesení č. 68 - ZO schválilo uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace č. 
17372019 na neinvestiční akci „Oprava komínů a sociálních zařízení v kulturním domě v Chotěšově“ a 
schválilo přijetí dotace ve výši 370 000,- Kč
Usnesení č. 69 - ZO schválilo uzavření dodatku ke smlouvě na realizaci akce „Oprava komínů a 
sociálních zařízení v kulturním domě v Chotěšově“ s firmou RYNOSTAV Sušice za účelem změny 
termínu odevzdání díla – termín dokončení je stanoven na 30.9.2019
Usnesení č. 70 - ZO souhlasilo s případným přijetím dotace na zachování prodejen v malých obcích PK a 
schválilo smlouvu o přijetí dotace a dále schválilo uzavření smlouvy se ZKD Sušice o poskytnutí dotace 
ve výši 34 000,- Kč na provoz prodejny v Chotěšově
Usnesení č. 71 - ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s advokátem JUDr. M. M., 
Klatovy
Usnesení č. 72 - ZO schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu obce Velhartice ve výši 
29 900,- Kč z Programu PK na podporu JSDHO – dotační titul „2019 Příspěvek na vybavení a opravy 
neinvestiční povahy“
Usnesení č. 73 - ZO uložilo zajistit vyhotovení geometrického plánu za účelem prodeje části pozemku 
p.č. 23/2 v k.ú. Nemilkov 
Usnesení č. 74 - ZO neschválilo prodej části pozemku p.č. 218/51 v k.ú. Hory Matky Boží 
Usnesení č. 75 - ZO nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemků zastavěných stavbou silnice III/17114 
v k.ú. Hory Matky Boží o celkové výměře 1129 m2 a pověřuje starostu jednáním se SÚSPK o prodeji za
cenu 35,- Kč/m2

Usnesení č. 76 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 270 900,- Kč a snížení výdajů 
o 1 774 443,84 Kč. Schodek ve výši 4 572 962,27 Kč bude kryt fin. prostředky získanými v minulých 
obdobích
Usnesení č. 77 – ZO ukládá oslovit správce komunikace se žádostí o umístnění vodorovné dopravní 
značky V 12a (žlutá klikatá čára doplněná nápisem ZAS a CHAR) na náměstí ve Velharticích před 
budovou čp. 10
Usnesení č. 78 – ZO vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Ostružná za rok 2018

Usnesení č. 79 - ZO schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení radlice pro zimní údržbu dle 
předložené cenové nabídky od firmy ARBO spol. s r.o. Klatovy 
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Usnesení č. 80 - ZO uložilo zajistit zpracovatele aktualizace pasportu MK a vyžádat cenovou nabídku
Usnesení č. 81 - ZO uložilo zajistit zpracovatele aktualizace provozních řádů a majetkové evidence 
vodovodů a kanalizací a vyžádat cenovou nabídku
Usnesení č. 82 - ZO uložilo vyžádat cenovou nabídku na úpravu kanalizace pod Tvrdoslaví
Usnesení č. 83 - ZO uložilo zajistit cenovou nabídku na výměnu plynových kotlů v budově OÚ
Usnesení č. 84 – ZO uložilo osadním výborům Hory Matky Boží a Velhartice, aby na příštím jednání ZO 
přednesly návrh na způsob sečení trávy na hřbitovech
Usnesení č. 85 – ZO vyhovělo námitce Mgr. Marie Musiolové proti zápisu ze dne 14.5.2019 
Usnesení č. 86 – ZO ukládá doplnit zápis z jednání ZO ze dne 14.5.2019

                                  Ing. Václav Jarošík, starosta
                                                                                                                                     




