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Usnesení 
 

z jednání rady obce, rozšířené o další členy ZO, konané dne 21.2.2023 v 19.00 hod. na obecním úřadě 
 
Rada obce schválila: 
90. finanční dar z rezervy rady obce Klubu českých turistů ve výši 2 000,- Kč na obnovu značení 

turistických cest na Velharticku 
91. finanční dar z rezervy rady obce Fondu ohrožených dětí - Klokánek, Janovice nad Úhlavou, ve výši 

3 000,- Kč 
 
Rada obce doporučila ZO: 
92. podat žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Plzeňského kraje v roce 2023“ pro JSDH Velhartice ve výši cca 250 000,- Kč na opravu CAS dle 
předloženého návrhu  

93. podat žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Plzeňského kraje v roce 2023“ pro JSDH Hory Matky Boží na nákup vybavení ve výši 25 000,- Kč 

94. podat žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Plzeňského kraje v roce 2023“ pro JSDH Chotěšov na nákup vybavení ve výši 70 568,- Kč 

95. podat žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Plzeňského kraje v roce 2023“ pro JSDH Nemilkov na nákup vybavení ve výši 20 300,- Kč 

96. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-0018897/SOBS VB/3 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zast. firmou 
MV Projekt Klatovy, s.r.o., Šumavská 326, 339 01 Klatovy (vybudování nové el. přípojky a uložení 
kabelů NN do obecních pozemků v k.ú. Velhartice) 

97. pořízení doplňkového sortimentu k traktoru NH 115 (paletizační vidle + drapák na dřevo, lžíce na 
sypké hmoty, mulčovač – model bude upřesněn) 

 
Rada obce vzala na vědomí: 
98. cenovou nabídku firmy Kácení Lindmajer a uložila starostovi zajistit další cenovou nabídku na 

odbornou údržbu a ošetření vzrostlých stromů v Chotěšově na návsi, která bude obsahovat cenu 
posouzení dřevin i provedení prací 

 
Rada obce uložila: 
99. oslovit majitele pozemků p.č. 345/4 a 280/46 v k.ú. Velhartice s návrhem na jejich odkoupení 
 
 
 

 
 

                                                                                     _______________________________ 
                  Ing. Václav Jarošík, starosta 


