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Usnesení

ze schůze rady obce, konané dne 19.4.2016 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce bere na vědomí:
155. žádost R. M. o pronájem pozemku u komunikace ke hradu za účelem stánkového prodeje a ukládá ji 

evidovat
156. žádost R. K. o pronájem pozemku u komunikace ke hradu za účelem stánkového prodeje a ukládá ji 

evidovat
157. žádost o přidělení obecního bytu a ukládá ji evidovat
158. zápis z jednání osadních výborů 
159. požadavek na umístění kontejneru na papír do obce Stojanovice

Rada obce schvaluje:
160. pronájem zahrádek č. 1 a 2 náležejících k bytovému domu Nemilkov 28, za obvyklých podmínek do 

31.12.2016 
161. uzavření mateřské školy v době letních prázdnin – od 4.7. do 31.7.2016 z důvodu výměny oken
162. uzavírku komunikace Chotěšov – Nemilkov dne 28.5.2016 za účelem průjezdu cyklistického závodu 

Král Šumavy
163. umístění nádob na sběr olejů a tuků od občanů za účelem jejich dalšího využití a recyklace a ukládá 

dále jednat o nabídce fy Rumpold-P s.r.o.

Rada obce souhlasí:
164. s odprodejem části pozemku p.č. 136/5 v k.ú. Nemilkov za podmínky, že žadatel uhradí náklady 

s prodejem spojené
165. se směnou pozemků v k.ú. Stojanovice – obec získá pozemky p. č. 1/5, 20/2, 1/17, 1/16 a 1/15 (dle 

nového geometr. plánu) a přenechá část pozemku p.č.308/2, náklady se směnou spojené uhradí obec
166. s prodejem části pozemku p.č. 216/4 a části pozemku p.č. 316/5 v k.ú. Stojanovice, s tím, že náklady 

s prodejem spojené uhradí prodávající i kupující rovným dílem
167. s koupí pozemků p.č. 315/6 a 315/14 v k.ú. Stojanovice 

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
168. koupi části pozemku p.č. 525/2 v k.ú. Velhartice o výměře 352 m2, za cenu 35,- Kč/m2

169. prodej pozemku p.č. 527/11 v k.ú. Velhartice o výměře 226 m2, za cenu 35,- Kč/m2

170. prodej pozemku p.č. 923/10 v k.ú. Velhartice o výměře 70 m2, za cenu 35,- Kč/m2

171. prodej pozemku p.č. 538/23 v k.ú. Velhartice o výměře 1130 m2, za cenu 280,- Kč/m2 + DPH za 
podmínek stanovených smlouvou

172. prodej pozemku p.č. 4/8 v k.ú. Velhartice o výměře 978 m2, za cenu 280,- Kč/m2 + DPH za podmínek 
stanovených smlouvou

173. prodej pozemku p.č. 22/2 v k.ú. Chotěšov o výměře 132 m2, za cenu 35,- Kč/m2

174. nájemné za pozemek u hradu určený k umístění prodejních stánků ve výši 15,- Kč/m2/den

Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Jonáš ………..…….………......….. 

Ing. Pavel Prosr, starosta …………………...…….……......……....

Ing. Jan Löffelmann, místostarosta………………….………..........




