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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce, konaného dne 14. 6. 2016 v 19.30  hod.  v pohostinství v 
Chotěšově.

Usnesení č. 111 – ZO souhlasí s celoročním hospodařením Dobrovolného svazku obcí Ostružná za rok 
2015 bez výhrad
Usnesení č. 112 – ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2015 bez výhrad
Usnesení č. 113 – ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015
Usnesení č. 114 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - navýšení příjmů o 1 290 923,78 Kč a výdajů o 
2 751 580,00 Kč. Schodek ve výši 8 954 498,77 Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých 
obdobích. 
Usnesení č. 115 – ZO schvaluje vodné - Velhartice ve výši 20,- Kč/m3, Hory M.Boží, Chotěšov, Nemilkov a 
Stojanovice 30,- Kč/m3 a stočné Velhartice ve výši 11,- /m3 vše bez DPH
Usnesení č. 116 – ZO rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 3/1 o výměře 291 m2 a p.č. 4/3 o výměře 575 m2 vše 
v k.ú. Velhartice za cenu 280,- Kč/m2 + DPH a podmínek stanovených smlouvou
Usnesení č. 117 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 4/8 o výměře 978 m2 v k.ú. Velhartice za cenu 280,-
Kč/m2 + DPH a podmínek stanovených smlouvou
Usnesení č. 118 – ZO revokuje část usnesení č. 13 týkající se pozemku p.č. 4/8 v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 119 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 538/23 o výměře 1130 m2 v k.ú. Velhartice, za cenu 
280,- Kč/m2 + DPH a podmínek stanovených smlouvou
Usnesení č. 120 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 923/10 o výměře 70 m2 v k.ú. Velhartice, za cenu 35,-
Kč/m2

Usnesení č. 121 – koupě části pozemku p.č. 525/2 o výměře 354 m2 v k.ú. Velhartice, za cenu 35,- Kč/m2 a 
prodej pozemku p.č. 527/11 o výměře 226 m2 v k.ú. Velhartice, za cenu 35,- Kč/m2

Usnesení č. 122 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 22/2 o výměře 132 m2 v k.ú. Chotěšov, za cenu 35,-
Kč/m2

Usnesení č. 123 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 136/12 o výměře 805 m2 v k.ú. Nemilkov (vznikne 
oddělením z pozemku p.č. 136/5), za cenu 35,- Kč/m2

Usnesení č. 124 – ZO schvaluje ukončení smlouvy s Městem Sušice na využívání sběrného dvora
Usnesení č. 125 – ZO schvaluje výši nájemného pro stánkový prodej u hradu - 15,- Kč/m2/den
Usnesení č. 126 – ZO schvaluje investice – vybudování veřejného osvětlení a vícepráce na vybudování 
komunikace v lokalitě Pod Tankovkou ve Velharticích
Usnesení č. 127 – ZO schvaluje prodloužení termínu realizace inženýrských sítí v lokalitě Pod Tankovkou, 
Velhartice – do 31.7.2016
Usnesení č. 128 – ZO zvolilo novou členku osadního výboru Velhartice – Ing. Milenu Barborkovou, a 
odvolává člena Luboše Böhma – od 1.7.2016
Usnesení č. 129 – ZO revokuje část usnesení č. 505 ze dne 29.7.2014, týkající se odstranění panelů 
z rybníka Bušek
Usnesení č. 130 – ZO schvaluje záměr přijetí 1 technického pracovníka do pracovního poměru na dobu 
určitou – do 31.10.2016        

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




