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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Velhartice ze dne 15.3.2022 

Usnesení č. 305 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. st. 339/2 v k.ú. Velhartice za cenu 250,- Kč + 
veškeré náklady s prodejem spojené 
Usnesení č. 306 – ZO rozhodlo neprodat pozemky p.č. 182/1, 182/2 a část 182/6 v k.ú. Velhartice  
Usnesení č. 307 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 637/6 o výměře 78 m2 (vznikne z p.č. 637/1) v k.ú. 
Nemilkov za cenu 80,- Kč/m2 + veškeré náklady spojené s prodejem 
Usnesení č. 308 – ZO rozhodlo o koupi pozemků v k.ú. Velhartice p.č. 699/2 o výměře 450 m2 za cenu 
230,- Kč/m2 (vznikne z p.č. 699 a 703/6)a p.č. 703/10 o výměře 1905 m2 za cenu 20,- Kč/m2 (vznikne z p.č. 
703/6), veškeré náklady spojené s koupí nese obec 
Usnesení č. 309 - 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 bude 20,- Kč/m2, veškeré náklady spojené s prodejem nese 
obec 
Usnesení č. 311 – ZO schválilo cenovou nabídku fy IK Plzeň s.r.o. na zpracování studie Velhartice – 
Průtah III/17114 ve výši 180.290,- Kč vč. DPH a následné uzavření smlouvy 
Usnesení č. 312 - ZO jmenovalo předsedou osadního výboru Nemilkov Ing. Jiřího Jarošíka 
Usnesení č. 313 – ZO bere na vědomí zprávy o činnosti osadních výborů 
Usnesení č. 314 – ZO bere na vědomí výroční zprávu z obecní knihovny 
Usnesení č. 315 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022 – navýšení příjmů o 87.866,54 Kč, snížení 
výdajů o 104.150,- Kč. Schodek se snižuje na částku 14.136.438,46 Kč a bude kryt finan. prostředky 
získanými v minulých obdobích 
 
 
 
 
 

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


