
3

Usnesení

ze schůze rady obce, konané dne 26.10.2016 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce bere na vědomí:
227. požadavek na opravy budovy základní školy a mateřské školy
228. žádost majitelů nemovitostí o opravu komunikace do Konína
229. žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a ukládá ji evidovat

Rada obce schvaluje:
230. výjimku z počtu žáků základní školy ve školním roce 2016/2017 v ZŠ a MŠ Velhartice
231. výroční zprávu ZŠ a MŠ Velhartice za školní rok 2015/2016
232. plán práce ZŠ a MŠ Velhartice na školní rok 2016/2017
233. záměr prodeje pozemků p.č. 567/2, 566/17, 566/14, 566/16, 566/18 a 566/19 (nový GP) v k.ú. 

Chotěšov
234. záměr prodeje pozemku p.č. 316/1 v k.ú. Stojanovice (nový GP)
235. záměr směny pozemků v k. ú. Stojanovice – obec získá pozemky p.č. st. 20/2, 1/17, 1/16, 1/15 a 1/5 a 

pozbyde pozemek p.č. 308/8 (nový GP)
236. záměr pronájmu části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Velhartice dle zákresu
237. záměr pronájmu prádelny v bytovém domě Nemilkov 28
238. záměr pronájmu rybníka Bušek
239. pronájem části pozemku p.č. 391/1 v k.ú. Hory Matky Boží o výměře 6,88 m2 (jímka) za cenu 50,- Kč 

ročně 
240. prodloužení nájemních smluv na obecní byty za stávajících podmínek do 31.12.2017:

Nemilkov 28
Velhartice 63 
Velhartice 181 

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
241. plán provozních nákladů ZŠ a MŠ Velhartice na rok 2017
242. koupi komunikace na pozemku p.č. 598 v k.ú. Chotěšov od státního podniku Lesy ČR
243. revokaci usnesení ZO ze dne 16.6.2015 č. 43 a č. 44 (prodej pozemků v k.ú. Chotěšov)
244. úhradu faktury za vícepráce dle předloženého seznamu týkající se akce „Stavební úpravy v budově 

čp. 134 Velhartice“

Rada obce ukládá:
245. odpovědět ohledně žádosti o vymezení parkovacího stání

Ověřovatel zápisu: František Valdman ……..…….………......….. 

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

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




