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Usnesení 
z jednání rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 22.11.2022 v 19.00 hod. na obecním úřadě 

 
Rada obce schválila: 
21. prodloužení nájemní smlouvy na rybník Bušek s MO ČRS Sušice do 31.12.2023, nájemné ve výši 

30 000,- Kč. Obec Velhartice do 31. 3. 2023 oznámí nájemci případné neprodloužení smlouvy na 
následující rok, ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti. 

22. užívání zahrádky č. 1, 2 a 3 na rok 2023 D. S. 
23. užívání zahrádky č. 5 na rok 2023 L. H. 
24. prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor (prádelna) v objektu Nemilkov 28, do 31.12.2023, za 

cenu 200,-  Kč/měsíc   
25. pronájem části budovy Velhartice 88 k umístění komunikační technologie společnosti Airweb s.r.o. za 

nájemné 6 000,- Kč/rok, od 1. 12. 2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
26. rozpočet ZŠ a MŠ Velhartice na rok 2023 dle předloženého návrhu 
27. prodloužení nájemní smlouvy na byt s V. M. do 31. 3. 2022 za stávajících podmínek  
28. ceník úkonů pečovatelské služby od 1. 1. 2023 dle návrhu 
29. nájemní smlouvu s Českou poštou, s.p., na pronájem prostor v objektu Velhartice 63  na dobu 

neurčitou, za stávajících podmínek 
30. uzavření hospodářské smlouvy se ZOD Hlavňovice o provedení zimní údržby místních komunikací pro 

sezónu 2022/2023 za uvedených podmínek  
 
Rada obce uložila: 
31. vyvolat jednání s představenstvem ZKD Sušice o odprodeji pozemku p. č. 1039 v k.ú. Velhartice za 

cenu 80,- Kč/m2 
32. vstoupit v jednání s B. B. o vyřešení majetkových poměrů s obcí Velhartice v k.ú.  Hory Matky Boží 
33. vstoupit v jednání s T. P.  o vyřešení vlastnictví pozemku p.č. 391/8 k.ú. Hory Matky Boží 
34. vstoupit v jednání s NZZ Velhartice, s.r.o., o zlepšení dostupnosti poskytované zdravotní péče v oboru 

všeobecný praktický lékař 
 
Rada obce doporučila ZO: 
35. jmenovat členy školské rady za zřizovatele - Ing. Václava Jarošíka a Mgr. Petra Bulku 
36. schválit návrh rozpočtu obce na rok 2023 dle paragrafů – příjmy 25 950 780,- Kč, výdaje 48 209 295,- 

Kč, schodek 22 258 515,- Kč  
37. schválit cenu vodného a stočného pro rok 2023 ve výši: Velhartice vodné 25,- Kč a stočné 27,- Kč, Hory 

M. Boží, Chotěšov, Nemilkov a Stojanovice vodné 50,- Kč. Cena je za 1 m3 bez DPH. 
 
Rada obce vzala na vědomí: 
38. plán činnosti kulturní komise na rok 2023 
 
Rada obce zřídila: 
39. komisi pro ochranu obyvatelstva a krizové řízení a jmenovala tyto členy: Bc. Jan Dufala (předseda), Bc. 

Vilma Ševčíková, Vojtěch Bubela, Stanislav Hosnedl, Jan Šebesta, Martin Štěpán, DiS., Bc. Martin 
Tykal 
 

 
 

 
 

                                                                                     _______________________________ 
                  Ing. Václav Jarošík, starosta 


