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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce, konaného dne 15. 3. 2016 v 19.30  hod.  v pohostinství u Vlachů v 
Nemilkově.

Usnesení č. 99 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 - navýšení příjmů o 116 857,45 Kč a výdajů o 
2 081 200,00 Kč. Schodek ve výši 7 493 842,55 Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých 
obdobích. 

Usnesení č. 100 – ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2015 a vyřazení majetku dle předloženého 
návrhu

Usnesení č. 101 – ZO schvaluje kalkulaci pro rok 2016 – vodné Nemilkov, Chotěšov, Hory M.Boží, 
Stojanovice v maximální výši 56,87 Kč/m3 bez DPH, Velhartice – vodné 29,32 Kč/m3 bez DPH, stočné – 35,24 
Kč/m3 bez DPH

Usnesení č. 102 – ZO schvaluje prodloužení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu 
NN do 30.9.2016 s firmou Amper Market a.s.

Usnesení č. 103 – ZO schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na 
zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016 

Usnesení č. 104 – ZO schvaluje uzavření cenových dodatků č. 28, 29, 30 a 31 pro rok 2016 s firmou 
Rumpold-P s.r.o. Plzeň

Usnesení č. 105 – ZO schvaluje výsledek výběrového řízení – firmu ARBO spol. s r.o. Klatovy. Zároveň 
schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 71/2016 na pořízení lesnické techniky a pověřuje starostu jejím 
podpisem.

Usnesení č. 106 – ZO schvaluje ve vztahu k žádosti Státního pozemkového úřadu realizaci pozemkových 
úprav na částech nevypořádaných přídělů ve variantě jednoduchých poz. úprav

Usnesení č. 107 – ZO schvaluje úpravu odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce na 
základě NV č. 52/2015 Sb., a od 1.4.2016 stanovuje jejich výši dle předloženého návrhu

Usnesení č. 108 – ZO volí nové členy osadního výboru Chotěšov – Noha Tomáš, Sádlík Václav ml., Matouš 
Antonín, Lorenc Rudolf a odvolává členy JUDr. Pavlík Rudolf, Rendl Josef a Sádlík Stanislav st. – od 
1.4.2016

Usnesení č. 109 – ZO trvá na tom, že pozemek p.č. 182/2 v k.ú. Velhartice byl a je ve vlastnictví Obce 
Velhartice a nesouhlasí s uplatněním vydržení vlastnického práva k pozemku 

Usnesení č. 110 – ZO ukládá jednat s odborem dopravy a SH Městského úřadu Sušice ohledně aplikace 
ustanovení § 24a zák. č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, ve Velharticích – omezení vjezdu 
některých vozidel

………………………………..                                      …………………………………
                   Místostarosta                                                                                                                    Starosta




