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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce, konaného dne 20. 9. 2016 v 19.30  hod.  v hasičské zbrojnici 
v Horách Matky Boží.

Usnesení č. 131 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 - navýšení příjmů o 111 933,- Kč a výdajů o 
2 803 500,- Kč dle předloženého návrhu. Schodek ve výši 11 646 065,77 Kč bude kryt finančními prostředky 
získanými v minulých obdobích. 

Usnesení č. 132 – ZO schvaluje vybudování přístřešku pro umístění obecní techniky firmou ZOD 
Hlavňovice

Usnesení č. 133 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb s firmou AXIOM 
engineering s.r.o. Pardubice na zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu vyčištění záchytných 
rybníčků u rybníka Bušek

Usnesení č. 134 – ZO rozhodlo o koupi pozemků p.č. 703/8 o výměře 331 m2 a 958/10 o výměře 224 m2, 
obojí v k.ú. Velhartice, a p.p.č. 703/9 o výměře 9 m2 a 958/13 o výměře 45 m2, obojí v k.ú. Velhartice. Kupní
cena 35,- Kč/m2.

Usnesení č. 135 – ZO rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 923/32 o výměře 60 m2, 933/2 o výměře 87 m2 a 
923/11 o výměře 54 m2, vše v k.ú. Velhartice, za cenu 35,- Kč/m2

Usnesení č. 136 – ZO neschvaluje prodej pozemku p.č. 4/7 v k.ú. Velhartice

Usnesení č. 137 – ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 218/2 v k.ú. Hory Matky Boží 

Usnesení č. 138 – ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru 
investora s firmou GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice

Usnesení č. 139 – ZO neschvaluje uzavření smlouvy na likvidaci odpadů z jímky firmy Apartmány
Braníčkov

Usnesení č. 140 – ZO rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 470 000,- Kč do fondu obnovy 
vodovodů a kanalizací

Usnesení č. 141 – ZO schvaluje instalaci zpomalovacího zařízení na místní komunikaci ve Velharticích – od 
náměstí směrem k Tankovce

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




