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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Velhartice ze dne 5.10.2021

Usnesení č. 269 - ZO rozhodlo o směně pozemků bez doplatku v k.ú. Nemilkov – obec získá  část 
pozemku p.č. 40/2 (dle nového GP poz. p.č. 40/7 o výměře 8 m2), část pozemku p.č.st. 3/1 (dle nového GP 
poz .p.č. 1407 o výměře 10 m2 a poz.p.č. 1408 o výměře 18 m2), část pozemku p.č. 479 (dle nového GP 
poz. p.č. 479/2 o výměře 333 m2 a poz. p.č. 479/3 o výměře 285 m2) a část pozemku p.č. 480 (dle nového 
GP poz. p.č. 480/2 o výměře 320 m2 a poz. p.č. 480/3 o výměře 77 m2). Obec pozbyde pozemek p.č. 41/1 o 
výměře 180 m2, pozemek p.č. 593/6 o výměře 16 m2, část pozemku p.č. 1193 a část pozemku p.č. 1194 
(dle nového GP poz. p.č. 1194 o výměře 139 m2) a část pozemku p.č. 597 (dle nového GP poz. p.č. 597/9 
o výměře 154 m2). Náklady se směnou spojené budou uhrazeny takto: geodetické práce v intravilánu 
uhradí XY, geodetické práce v extravilánu uhradí obec a úhradu za vklad do KN ponesou obě strany 
rovným dílem.
Usnesení č. 270 - ZO rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 391/9 a části pozemku p.č. 391/1 (dle nového 
GP poz. p.č. 391/9 o výměře 71 m2) v k.ú. Hory Matky, za cenu 35,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené 
Usnesení č. 271 – ZO ukládá dále jednat o koupi pozemků v lokalitě Pod Tankovkou za cenu 450,- Kč/m2

Usnesení č. 272 - ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství
Usnesení č. 273 - ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství
Usnesení č. 274 - ZO schválilo uzavření smlouvy s Ing. Karlem Koudelkou, Velhartice 155, o využívání a 
nakládání se studnou na pozemcích p.č. 159/2 a 159/9 v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 275 - ZO schválilo zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele akce „Velhartice –
výtlačný řad
Usnesení č. 276 - ZO schválilo smlouvu o dílo pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Velhartice – výtlačný řad“
Usnesení č. 277 - ZO schválilo hodnotící komisi ve složení Ing. Josef Jonáš, Michal Kopačka a Ing. Jan 
Löffelmann (náhradníci Ing. Václav Jarošík, Pavel Ruda) pro výběrové řízení na zhotovitele akce 
„Velhartice – výtlačný řad“
Usnesení č. 278 - ZO vzalo na vědomí zprávy výborů obce
Usnesení č. 279 - ZO schválilo cenovou nabídku firmy IK Plzeň, s.r.o., Kdyně, na zpracování 
kompletního projekčního řešení lokality „Pod školou“
Usnesení č. 280 - ZO projednalo petici zaslanou XY, a rozhodlo požadavku uvedeném v petici nevyhovět
Usnesení č. 281 – ZO bere na vědomí uzavření pobočky České pošty v Horách Matky Boží k 1.12.2021 
bez náhrady
Usnesení č. 282 – ZO rozhodlo nevyhovět požadavku XY na úlevu od placení faktur za vodné ve 
Velharticích
Usnesení č. 283 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 709.205,01 Kč a navýšení 
výdajů o 281.850,- Kč. Schodek ve výši 8.766.180,73 Kč bude kryt finan. prostředky získanými v 
minulých obdobích

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




