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Usnesení 
 
ze schůze rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 24.5.2022 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ 
 
rada obce schválila: 
630. pacht části pozemku p.č. 391/1 o výměře 94 m2 v k.ú. H.M.Boží za roční pachtovné 188,- Kč, na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 
631. pronájem části pozemku p.č. st. 25 a části p.č. 17/1 v k.ú. Nemilkov o celkové velikosti 25 m2 za cenu 

100,- Kč/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců 
632. uzavření MŠ Velhartice v době 1.7.2022 – 31.7.2022 
633. prodloužení nájemní smlouvy s V.M. na byt do 31.12.2022 za stávajících podmínek 
634. prodloužení nájemní smlouvy s M.S. na byt do 31.12.2022 za stávajících podmínek 
635. zapojení obce jako člena Středního Pošumaví z.s.p.o. do dotačního programu Plz. kraje „Integrované 

akce mikroregionů PK 2022“ – pořízení otočného pásového bagru s podvalníkem 
636. zapojení obce jako člena DSO Ostružná do dotačního programu Plz. kraje „Integrované akce 

mikroregionů PK 2022“ – pořízení nerezového dvouplášťového cisternového přívěsu na pitnou vodu 
637. bezúplatné nabytí CAS Mercedes Benz Atego 1426 s vnitřním vybavením, elektrocentrály Honda BC 

4,0/4 a plovoucího motorového čerpadla FROOGY od HZS PK do majetku obce pro potřeby SDH 
Velhartice 

 
rada obce uložila: 
638. po vyhotovení geometrického plánu zveřejnit záměr prodeje pozemků v k.ú. Velhartice: p.č. 1040, p.č. 

1031, část p.č. 19, část p.č. 958/5 
639. po vyhotovení geometr. plánu zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 218/51 v k.ú. H.M.Boží 
640. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 169/2 o velikosti 40 m2 v k.ú. Velhartice 
641. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 989/2 o výměře 6 m2 (vznikne z p.č. 989) v k.ú. Nemilkov 
642. požádat GŘ HZS v Praze o prodloužení lhůty na předložení PD rekonstrukce hasičárny ve 

Velharticích do 31.12.2022 
643. vyzvat majitele vozidla a dříví nevhodně umístěných na komunikaci u čp. 32 ve Velharticích k jejich 

odstranění 
 

rada obce doporučila ZO ke schválení: 
644. účetní závěrku obce za rok 2021 
645. závěrečný účet obce za rok 2021 
646. změnu doplatku ze směnné smlouvy na pozemky v nové výši 30,- Kč/m2 
647. úpravu souřadnic v KN komunikace v Tvrdoslavi dle skutečného stavu, ½ nákladů na geodetické 

práce uhradí obec 
648. pořízení vrat do hasičárny v Chotěšově za upřesněnou cenu 97 583,- Kč 
649. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva stavby s ČEZ Distribuce a.s. na 

pozemcích p.č. 383/8 a 218/4 v k.ú. H.M.Boží 
 

rada obce nedoporučila ZO ke schválení: 
650. prodej pozemků v k.ú. Velhartice: p.č. 182/1, část p.č. 182/6, p.č. 182/2  

 
 
Ověřovatel zápisu:  Ing. Josef Jonáš …….. … ………...…..….. 

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

Ing. Jan Löffelmann, místostarosta………………….….….......... 

 
 


