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Usnesení 
 
ze schůze rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 19.4.2022 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ 
 

rada obce vzala na vědomí: 
612. informaci o zpracování 1. etapy Územní studie veřejných prostranství Velhartice a projednala 

prezentované závěry 
 

rada obce schválila: 
613. prodloužení termínu pro odevzdání projektu cyklostezky Velhartice - rybník Bušek - křižovatka Chotěšov 

do 31.8.2022 a pověřila Ing. Ševčíka projednáním termínu s Plzeňským krajem, administrátorem dotace  
614. přidělení bytu č. 2 na adrese Velhartice 63 – od 1.5. do 31.12.2022, za nájemné 40,- Kč/m2 
615. přidělení bytu č. 3 na adrese Velhartice 63 – od 1.5. do 31.12.2022, za nájemné 40,- Kč/m2 
616. prodej vyřazeného hasič. vozidla AVIA, KT 90-61, za cenu 10 000,- Kč 
617. finanční dar organizaci Linka bezpečí, z.s., ve výši 2 000,- Kč 
618. cenové nabídky fy LABTECH s.r.o., Klatovy, na rozbory sedimentů a půdy k jejich příp. uložení  

 
rada obce neschválila: 
619. odběr vody z kopané studny na pozemku p.č. 218/3 v k.ú. Hory Matky Boží  
 
rada obce uložila: 
620. seznámit s projektem cyklostezky společnost Bikepark Velhartice a získat jejich stanovisko 
621. projednat s vlastníky pozemku p.č. 934/41 v k.ú. Velhartice, LV 141, odprodej jeho části o výměře 

43 m2, nacházející se pod plánovanou trasou cyklostezky 
622. zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 521/2, 952/8 a 1041/29 (vzniká z poz.p.č. 1041/17) vše v k.ú. 

Velhartice 
623. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. st. 11 v k.ú. Hory Matky Boží 
624. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. st. 25 a části pozemku p.č. 17/1 v k.ú. Nemilkov 
625. zveřejnit záměr pachtu části pozemku p.č. 391/1 v k.ú. Hory Matky Boží – dle zákresu 
626. požádat M. Š., aby k žádosti o pronájem pozemku doložil souhlas ostatních majitelů bytového domu 
627. projednat s manželi K.možnosti prodeje pozemků v k.ú. Velhartice – část poz. p.č. 958/5, část poz. p.č. 

19, pozemek p.č. 1040 a pozemek p.č. 1031 
 
rada obce doporučila ZO ke schválení: 
628. nákup sekčních vrat do hasičské zbrojnice v Chotěšově za cenu 88 183,- Kč 

 
rada obce nedoporučila ZO ke schválení: 
629. prodej části pozemku p.č. 1041/18 v k.ú. Velhartice 
 

 
 
 

 
……………………………………………. 
       Ing. Václav Jarošík, starosta 


