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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání    zastupitelstva obce, konaného dne  14.5.2019  v 19.30 hod. v pohostinství u Vlachů 
v Nemilkově

Usnesení č. 41 - ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2018
Usnesení č. 42 - ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok 2018 bez výhrad
Usnesení č. 43 - ZO rozhodlo o prodeji poz. p.č. 4/1 o výměře 889 m2 a poz. p.č. 538/33 o výměře 44 m2

v k.ú. Velhartice za cenu 280,- Kč/m2 bez DPH
Usnesení č. 44 - ZO rozhodlo o prodeji poz. p.č. 604 (dle nového GP č. 604/2) v k.ú. Nemilkov o výměře 
57 m2, za cenu 35,- Kč/m2

Usnesení č. 45 - ZO rozhodlo o směně pozemků v k.ú. Hory Matky Boží  – obec nabyde pozemek p.č. 
218/26, dle nového GP o výměře 101 m2, a pozbyde část poz. p.č. 218/51 (dle nového GP č. 218/92) o 
výměře 15 m2. Doplatek činí 3010,- Kč
Usnesení č. 46 - ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 218/32 v k.ú. Hory Matky Boží
Usnesení č. 47 - ZO rozhodlo o koupi pozemku p.č. 598 v k.ú. Chotěšov za cenu 115 982,- Kč s tím, že 
obec ponese i další náklady s koupí pozemku spojené
Usnesení č. 48 - ZO schválilo kupní smlouvu se Státním statkem Jeneč na koupi pozemků p.č. 153, 154/2 
a 690/8 vše v k.ú. Velhartice za cenu 194 800,- Kč 
Usnesení č. 49 - ZO schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 
programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2019“
Usnesení č. 50 - ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou RYNOSTAV s.r.o. Sušice na opravu 
kulturního zařízení v Chotěšově
Usnesení č. 51 - ZO schválilo uzavření smlouvy s Českou pojišťovnou na pojištění vozidel v majetku 
obce
Usnesení č. 52 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmů o 1 955 637,89 Kč a navýšení 
výdajů o 1 897 835,- Kč. Schodek ve výši 6 618 306,11 Kč bude kryt finančními prostředky získanými 
v minulých obdobích
Usnesení č. 53 - ZO stanovilo výši vodného a stočného pro rok 2019 takto:
vodné Hory Matky Boží, Drouhavec, Chotěšov, Stojanovice a Nemilkov ve výši 40,- Kč/m3 bez DPH
vodné Velhartice ve výši 23,- Kč/m3 bez DPH
stočné Velhartice ve výši 18,- Kč/m3 bez DPH
Usnesení č. 54 - ZO schválilo vyřazení pěti návrhů na změnu č. 2 územního plánu v souladu s návrhem 
č.j. 1806/19/VYS/Mat odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Sušice
Usnesení č. 55 - ZO schválilo vyřazení vozidla Škoda Octavia z majetku obce
Usnesení č. 56 - ZO schválilo rekonstrukci a rozšíření stávající hasičské zbrojnice ve Velharticích a 
uložilo požádat o dotaci
Usnesení č. 57 – ZO ukládá prověřit platnost nabídky na koupi autobusu IVECO DAILY za 55 000,- Kč. 
Nebude-li do 15.6. předložena vyšší nabídka, prodej realizovat
Usnesení č. 58 – ZO ukládá kontaktovat majitele nemovitosti Nemilkov čp. 23 za účelem odstranění 
havarijního stavu objektu
Usnesení č. 59 – ZO ukládá požádat odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice o 
stanovisko k umístění silničního zrcadla na hlavní silnici č. II/171 v Nemilkově

                                  Ing. Václav Jarošík, starosta
                                                                                                                                     




