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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Velhartice ze dne 14.6.2022 

Usnesení č. 316 - ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2021 
Usnesení č. 317 - ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2021 bez výhrad 
Usnesení č. 318 – ZO rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 521/2 o výměře 6 m2, p.č. 952/8 o výměře 6 m2 a 
p.č. 1041/29 o výměře 10 m2 (vzniká z poz. p.č. 1041/17), vše v k.ú. Velhartice, cena 150,- Kč/m2. Náklady 
s prodejem spojené hradí kupující. 
Usnesení č. 319 – ZO rozhodlo neprodat část pozemku p.č. 1041/18 v k.ú. Velhartice 
Usnesení č. 320 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. st. 11 v k.ú. Hory Matky Boží o výměře 32 m2,  
cena 150,- Kč/m2. Náklady s prodejem spojené hradí kupující. 
Usnesení č. 321 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 989/2 (vzniká z poz. p.č. 989) v k.ú. Nemilkov, o 
výměře 6 m2, cena 80,- Kč/m2. Náklady s prodejem spojené hradí kupující 
Usnesení č. 323 - ZO rozhodlo o směně pozemků. Obec nabyde pozemky v k.ú. Velhartice: p.č. 687/8 o 
výměře 2073 m2, 690/4 o výměře 876 m2, 687/14 o výměře 188 m2, 690/1 o výměře 8447 m2, 698 o výměře 
2715 m2, 958/8 o výměře 73 m2; obec pozbyde pozemky v k.ú. Velhartice: 298/16 o výměře 4296 m2, 
298/19 o výměře 9015 m2, 304/7 o výměře 329 m2, 298/17 o výměře 118 m2, 304/5 o výměře 308 m2. Rozdíl 
výměr ve prospěch obce je 306 m2, doplatek ve výši 30,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem 
nese obec 
Usnesení č. 324 - ZO revokovalo usnesení ZO č. 309 ze dne 15.3.2022 
Usnesení č. 325 – ZO schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a  
práva stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., na pozemcích p.č. 383/8 a 218/4 v k.ú. Hory Matky Boží v 
souvislosti se stavbou „Hory Matky Boží, KT, p.č. 215/1, kNN“ 
Usnesení č. 326 – ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou IK Plzeň, s.r.o., Lesní 594, 345 06 
Kdyně, na zhotovení dokumentace stavby „VELHARTICE – průtah III/17114 náměstím – studie“ 
Usnesení č. 327 - ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo s Ing. Václavem Paterou, Na Dlouhých 67, 213 05 
Plzeň, na zpracování lesního hospodářského plánu na další období 
Usnesení č. 328 - ZO schválilo uzavření dohody s firmou STAFIS-KT s.r.o., IČ 25219090, Pačejov – 
nádraží 74, o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 15.4.2021 na základě výsledku veřejné zakázky s 
názvem Stavební úpravy ZŠ a MŠ Velhartice 
Usnesení č. 329 - ZO schválilo uzavření příkazní smlouvy s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., 
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na akci „ZŠ 
a MŠ Velhartice – stavební úpravy a změna užívání“ 
Usnesení č. 330 - ZO schválilo uzavření smlouvy s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, o 
mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obce pro systém Digitální technické 
mapy Plzeňského kraje 
Usnesení č. 331 - ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 na 15 
Usnesení č. 332 – ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů 
Usnesení č. 333 – ZO schválilo vyřazení majetku obce - inv. č. 1/33 – WC v hodnotě 15 510,- Kč a inv. č. 
2/51 – jímky + sprchy v hodnotě 6 575,- Kč 
Usnesení č. 334 - ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce zapsanému spolku SK Velhartice ve 
výši 100 000,- Kč 
Usnesení č. 335 - ZO souhlasí s úpravou hranic pozemků p.č. st. 53, 652/1, st. 54 a 651 a obecních poz. 
p.č. 685, 987/2 a 989  v k.ú. Nemilkov (komunikace v Tvrdoslavi) dle správního řízení ČÚZK. ½ nákladů 
na geodetické práce uhradí obec. 
Usnesení č. 336 – ZO schvaluje realizaci rekonstrukce kotelny v Nemilkově čp. 43 dle cenové nabídky 
firmy STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 
Usnesení č. 337 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022 – navýšení příjmů o 246 452,20 Kč a 
navýšení výdajů o 1 278 580,- Kč. Schodek se zvyšuje na částku 15 168 566,26 Kč, který bude kryt fin. 
prostředky získanými v minulých obdobích. 
 
 

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


