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Usnesení 
 
ze schůze rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 23.8.2022 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ 
rada obce schválila: 
651. pronájem části pozemku p.č. 169/2 v k.ú. Velhartice o velikosti 40 m2 na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 1 rok, nájemné 100,- Kč ročně 
652. přidělení bytu ve Velharticích 88 od 1.9.2022 do 31.12.2022, nájemné 35,- Kč/m2 
653. dodatek č. 67 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů s firmou Rumpold-P, s.r.o. Příbram 
rada obce neschválila: 
654. pronájem pozemku p.č. 523/6 v k.ú. Velhartice 
655. pořízení ozdobné lavičky na pozemek p.č. 525/15 v k.ú. Velhartice 
656. prodloužení nájemní smlouvy na byt Velhartice 88 
657. změnu druhu pozemku p.č. 83/1 v k.ú. H.M.Boží 
rada obce uložila: 
658. nechat vyhotovit GP - vedení kanalizace pro uložení věcného břemene a rozdělení pozemků pro 

zamýšlený prodej v k.ú. Velhartice – p.č. 958/5, p.č. 19 
659. nechat vyhotovit GP  pro zamýšlený prodej části pozemku p.č. 218/51 v k.ú. Hory Matky Boží a poté 

zveřejnit záměr 
660. nechat vyhotovit GP pro zamýšlený prodej části pozemku p.č. 391/2 v k.ú. Hory Matky Boží a poté 

zveřejnit záměr 
661. zveřejnit záměr směny pozemků v k.ú. Velhartice – obec nabyde p.p.č. 897/33 o výměře 5 m2 (vznikne 

z p.p.č. 897/9), obec pozbyde: p.p.č. 78/27 (29 m2), 78/26 (22 m2), 78/25 (2 m2), 78/24 (17 m2) – 
všechny vzniknou z p.p.č. 78/21 

662. zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 78/28 o velikosti 25 m2 v k.ú. Velhartice (vznikne z p.p.č. 78/21) 
663. jednat se ZKD Sušice o odkoupení pozemku p.č. 1039 v k.ú. Velhartice 
664. jednat s Českou poštou o příp. ukončení pronájmu čp. 67 v H.M.Boží 
665. předat podání p. E.A. právnímu zástupci obce k vyřešení 
666. předat fi PasProRea k posouzení podnět k doplnění dopravního značení ve Velharticích u čp. 50 
667. požádat fi Dětská hřiště a fitparky, Radnice, o doporučení vhodných prvků na doplnění dětského hřiště 

ve Velharticích s cenovou nabídkou 
rada obce doporučila ZO ke schválení: 
668. směnu pozemků s doplatkem s manžely L. v k.ú. Velhartice – obec nabyde p.p.č. 897/33 o výměře 5 

m2 (vznikne z p.p.č. 897/9), obec pozbyde: p.p.č. 78/27 (29 m2), 78/26 (22 m2), 78/25 (2 m2), 78/24 
(17 m2) – všechny vzniknou z p.p.č. 78/21 

669. prodej pozemku p.č. 78/28 o velikosti 25 m2 v k.ú. Velhartice (vznikne z p.p.č. 78/21) manželům H. 
670. odkoupení podílu na LV 72 od J.H. a J.H. 
671. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – zemní kabelové vedení NN na poz. 

p.č. 971/36 v k.ú. Velhartice, s ČEZ Distribuce a.s. 
672. roční odměny členům komisí a výborů obce dle návrhu 
rada obce nedoporučila ZO ke schválení: 
673. prodej pozemku p.č. 182/2 v k.ú. Velhartice 
674. prodej pozemku p.č. 523/6 v k.ú. Velhartice 
rada obce odložila: 
675. rozhodnutí o pronájmu části pozemku p.č. 391/2 v k.ú. Hory Matky Boží  
676. rozhodnutí o pronájmu části budovy čp. 67 v H.M.Boží 
 
 
 

 

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

 


