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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce, konaného dne 28. 3. 2017 v 19.30  hod.  v předsálí kulturního domu 
ve Velharticích

Usnesení č. 161 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 - navýšení příjmů o 3 976 106,- Kč a výdajů o 4 522 
197,20 Kč dle předloženého návrhu. Schodek ve výši 2 041 667,20 Kč bude kryt finančními prostředky 
získanými v minulých obdobích.

Usnesení č. 162 – ZO schvaluje inventarizaci majetku za rok 2016, vyřazení nepotřebného a rozbitého 
majetku a odpis pohledávek dle návrhu

Usnesení č. 163 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 525/6 v k.ú. Velhartice o výměře 454 m2 za cenu 35,-
Kč/m2

Usnesení č. 164 – ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0006326/009, Velhartice ŠLAJF, KT – kNN s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s.

Usnesení č. 165 – ZO souhlasí s umístěním zemního kabelu v místní komunikaci v osadě Konín

Usnesení č. 166 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006295/VB/1 – Konín, obec – kNN, DTS

Usnesení č. 167 – ZO schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti ve výši 49 560,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace

Usnesení č. 168 – ZO schvaluje dodatky č. 33, 34, 35, 36 a 37 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň

Usnesení č. 169 – ZO schvaluje navýšení odměn poskytovaných neuvolněným členům ZO dle návrhu 
(v souladu s NV č. 414/2016 Sb.) s platností od 1.4.2017

Usnesení č. 170 – ZO ruší původní výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Velhartice 
a vyhlašuje nové výběrové řízení

Usnesení č. 171 – ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 538/28, 4/2, 4/1, 538/33, 538/30, 4/6, 4/10, 
538/31 a 4/11 v k.ú. Velhartice – do administrativního vyřešení lokality Z4,Z5

Usnesení č. 172 – ZO schválilo minimální prodejní cenu pozemku p.č. 182/2 v k.ú. Velhartice ve výši 100,-
Kč/m2

Usnesení č. 173 – ZO revokuje usnesení č. 158 ze dne 13.12.2016

                                     …………………………………
                                                                                                                                       Starosta




