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Usnesení 
 

z jednání rady obce konaného dne 7.12.2022 v 19.30 hod. na obecním úřadě 
 
Rada obce schválila: 
40. navýšení nákladů na opravu kaple v Chotěšově na 158.600,- Kč na základě závazného stanoviska 

odboru památkové péče a pověřuje starostu obce objednávkou prací dle předložené cenové nabídky 
41. cenovou nabídku na aktualizaci pasportu svislého dopravního značení firmou PasProRea PD s.r.o., ve 

vymezených lokalitách za cenu 12.500,- Kč a pověřuje starostu objednávkou prací dle návrhu 
42. poskytnutí finančního daru Charitě Sušice ve výši 20.000,- Kč na rok 2023 na poskytování sociálních 

služeb  
43. poskytnutí finančního daru firmě Jatky Hradčany, Radek Harvalík, na rok 2022 ve výši 2.000,- Kč na 

provozování pojízdné prodejny 
44. přijetí finančního daru ve výši 12.200,- Kč od Honebního společenství Mokrosuky, Břetětice 3 
45. zápisy v kronice obce Velhartice za rok 2021 
46. zřízení mailové schránky zpravodaj@velhartice.cz a pověřuje Mgr. Petříkovou zkontaktovat zástupce 

obecních spolků, kulturní komise a hradu ve věci příspěvků do Zpravodaje z Podhradí do 31.12. 2022 
47. nákup 8 ks odpadkových košů dle návrhu v ceně 40.000,- Kč a pověřuje starostu jednáním ve věci se 

společností Elkoplast 
48. prodej hasičské Avie za cenové rozpětí 30 tis. – 40 tis. Kč formou nabídky do inzerce  
49. odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Velhartice dle návrhu 

 
Rada obce vzala na vědomí: 
50. zvýšení cen za zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

firmou Rumpold-P s.r.o., provozovna Sušice, a schvaluje předložené dodatky č. 68 – 73 ke stávající 
smlouvě  

51. zprávu o úspěšnosti přijetí žáků ZŠ Velhartice na střední školy v roce 2022 
 

Rada obce souhlasila: 
52. s vedením uzavřené trati pro rychlostní zkoušku Rallye Šumava a s uzavírkou trasy ve dnech 21. -

23.4.2023 dle přeloženého návrhu za stanovených podmínek (úklid, náprava příp. škod, zajištění 
diváckého místa na Šlajfu) 

 
Rada obce neschválila: 
53. nabídku firmy PasProRea PD s.r.o. na zpracování projektu informačního a orientačního systému v obci 

Velhartice 
54. přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
 
Rada obce revokovala: 
55. usnesení rady č. 35 ze dne 22.11.2022 o jmenování členů školské rady a doporučuje ZO jmenovat za 

zřizovatele Mgr. Lenku Petříkovou a Mgr. Petra Bulku 
 
Rada obce pověřila: 
56. Mgr. Petříkovou jednáním se zástupci Plzeňského díla, v.d., Plzeň, ohledně parkování vozidel na 

komunikaci před provozovnou ve Velharticích 
 
 

                                                                                     _______________________________ 
                  Ing. Václav Jarošík, starosta 


