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Usnesení

ze schůze rady obce, konané dne 26.1.2016 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce bere na vědomí:
122. žádost o zapsání předkupního práva na pozemek p.č. 182/2 v k.ú. Velhartice, s tím, že vložení

věcného břemene je možné jen na náklady žadatele
123. informaci Ministerstva zemědělství o připravovaných dotačních titulech pro rok 2016
124. informaci o odstoupení od smlouvy o energetickém poradenství s firmou Energie pod kontrolou a 

uzavření smlouvy s firmou Amper Market o dodávce elektrické energie
125. žádosti o pronájem obecního bytu a ukládá je evidovat
126. žádost o opravu místní komunikace na pozemku p.č. 987/2 v k.ú. Nemilkov a ukládá ji prověřit
127. žádost o odkoupení pozemku p.č. 923/10 v k.ú. Velhartice a předává ji k vyjádření osadnímu výboru
128. zápis z jednání osadního výboru Nemilkov
129. sdělení Biskupství českobudějovického ohledně pozemků ve správním území Obce Velhartice

Rada obce schvaluje:
130. realizaci vrtu pro tepelné čerpadlo na pozemku p.č. 78/3 v k.ú. Velhartice
131. výměnu vchodových dveří do MŠ Velhartice
132. žádost o dotaci z programu IROP na dopravní automobil pro evakuaci osob a nouzové zásobování 

obyvatel a uzavření smlouvy o dílo s firmou G-PROJECT, s.r.o. České Budějovice, na zpracování a 
vyřízení této žádosti 

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
133. realizaci na částech nevypořádaných přídělů ve variantě jednoduchých pozemkových úprav ve vztahu 

k žádosti Státního pozemkového úřadu
134. úpravu odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce na základě nařízení vlády č. 

52/2015 Sb., dle předloženého návrhu
135. uzavření cenových dodatků č. 28, 29, 30 a 31 s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň, pro rok 2016

Rada obce nedoporučuje ZO ke schválení:
136. přistoupení k firmě Pošumavská odpadová, s.r.o., z důvodu současné absence výhod členství

Rada obce ukládá:
137. odpovědět na žádost o zapsání předkupního práva na pozemek p.č. 182/2 v k.ú. Velhartice
138. prověřit možnosti čerpání dotací z dotačních titulů Ministerstva zemědělství

Ověřovatel zápisu: Bohdana Novotná …….………………......….. 

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

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




