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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Velhartice ze dne 13.9.2022 

Usnesení č. 338 – ZO rozhodlo o směně 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 pozemky 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 a celková výměra činí 70 m2. L-ovi uhradí doplatek ve 
prospěch obce za cenu 150,- Kč/m2, vklad do KN a ½ nákladů na geodetické práce 
Usnesení č. 339 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 78/28 o výměře 25 m2 v k.ú. Velhartice (vzniká z 
poz. p.č. 78/21, cena 150,- Kč/m2. Náklady s prodejem spojené (vklad do KN a ½ nákladů na geodetické 
práce) hradí kupující. 
Usnesení č. 340 – ZO rozhodlo neprodat pozemek p.č. 523/6 v k.ú. Velhartice 
Usnesení č. 341 - ZO rozhodlo neprodat pozemek p.č. 182/2 v k.ú. Velhartice 
Usnesení č. 342 - ZO rozhodlo neprodat pozemek p.č. 568/2 v k.ú. Chotěšov o výměře 4 791 m2 
Usnesení č. 343 - ZO rozhodlo o koupi pozemku p.č. 934/41 (LV 141) o výměře 43 m2 od J. H., (1/2) a J. H. 
(1/2) za cenu 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy 
Usnesení č. 344 - ZO rozhodlo o odkoupení podílů uvedených na LV 72, k.ú. Velhartice, od J. H. a J. H. 
za cenu 35,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy 
Usnesení č. 345 – ZO schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a  
dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., zast. společností MV Projekt Klatovy, s.r.o., 
Šumavská 326, Klatovy IV, na pozemku p.č. 971/36 v k.ú. Velhartice, v souvislosti se stavbou 
„Velhartice, KT, p.č. 182/5-NN“ 
Usnesení č. 346 – ZO souhlasilo s realizací stavby nové elektrické přípojky k pozemku p.č. 26 v k.ú. Hory 
Matky Boží  
Usnesení č. 347 – ZO bere na vědomí zprávy o činnosti výborů a kulturní komise 
Usnesení č. 348 – ZO schválilo roční odměny členům osadních výborů a kulturní komise, kteří zároveň 
nejsou členy ZO: 
osadní výbor Hory Matky Boží celkem 10 000,- Kč 
osadní výbory Chotěšov, Nemilkov, Velhartice 5 000,- Kč/výbor 
kulturní komise celkem 5 000,- Kč 
Usnesení č. 349 - ZO schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce 
Velhartice z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení a oprava neinvestiční povahy“ pro JSDH Hory 
M. Boží ve výši 22 811,- Kč 
Usnesení č. 350 - ZO schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce 
Velhartice z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení a oprava neinvestiční povahy“ pro JSDH 
Velhartice ve výši 24 660,-Kč 
Usnesení č. 351 - ZO schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce 
Velhartice z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení a oprava neinvestiční povahy“ pro SDH 
Chotěšov ve výši 8 220,- Kč 
Usnesení č. 352 - ZO schválilo navýšení ročních odměn pro spolky za údržbu zeleně na veřejných 
prostranstvích dle předloženého návrhu: 
TJ Hory M. Boží    7 200,- Kč 
SDH Hory M. Boží  19 200,- Kč 
SDH Chotěšov  30 000,- Kč 
SDH Nemilkov  19 200,- Kč 
Usnesení č. 353 – ZO ukládá oslovit 3 firmy za účelem předložení cenové nabídky na opravu podlahy v 
suterénu základní školy 
Usnesení č. 354 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022 – navýšení příjmů o 5 070 882,33 Kč a 
navýšení výdajů o 5 204 812,- Kč. Rozpočtový schodek se zvyšuje na částku 15 152 495,93 Kč, který 
bude kryt fin. prostředky získanými v minulých obdobích. 
 
 
 

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


