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 Usnesení 
 ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 6.6.2017 v 19.30 hod. na obecním úřadě. 

 
Rada obce bere na vědomí: 
320. požadavek výměny oken v domě s peč. službou a ukládá prověřit možnost jejich přetěsnění 
 
Rada obce schvaluje: 
321. záměr pronájmu části pozemku p.č. 923/3 v k.ú. Velhartice 
322. cenu prodejních míst u hradu ve výši 120,- Kč/místo a den 
323. záměr práva stavby na pozemku p.č. 1009 v k.ú. Velhartice v rámci akce „Velhartice, KT, statek – 

přeložka kNN“ 
324. záměr práva stavby na pozemku p.č. 644 v k.ú. Drouhavec – uložení kanalizace 
325. záměr práva stavby na p.p.č. 549/1 v k.ú. Velhartice v rámci akce „Velhartice p.č. 545/6, KT – kNN“ 
326. uzavření mateřské školy z provozních důvodů od 3.7. do 31.7.2017 
327. přidělení bytu v Nemilkově čp. 28 v přízemí od 1.7. do 31.12.2017 za stávající nájemné 
328. přidělení bytu v Nemilkově čp. 28 v patře, od 1.7. do 31.12.2017 za stávající nájemné 
329. umístění reklamy na pozemku p.č. 432/2 v k.ú. Nemilkov 
330. výměnu kuchyňské linky v obecním bytě Nemilkov 28, ve standardním provedení 
 
Rada obce doporučuje ZO ke schválení: 
331. účetní závěrku obce za rok 2016 
332. závěrečný účet obce za rok 2016 
333. závěrečný účet DSO Ostružná za rok 2016 
334. rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmů o 164 550,- Kč a výdajů l 3 214 956,- Kč 
335. návrh ceny vodného a stočného na rok 2017: vodné Hory Matky Boží, Chotěšov, Nemilkov a 

Stojanovice 32,- Kč/m3 bez DPH, Velhartice 21,- Kč/m3 bez DPH, stočné Velhartice 12,- Kč/m3 bez 
DPH a odvod do fondu obnovy  

336. prodej pozemků p.č. 523/3 a 523/1 v k.ú. Velhartice na část pozemku p.č. 523/18 vložit do KN 
předkupní právo  

337. rámcovou smlouvu o poskytnutí prodejního místa v lokalitě u hradu 
338. smlouvu o umístění energetického zařízení a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu provést stavbu  „Velhartice, KT, statek – přeložka kNN“ č. EP-12-0002606/2/VB 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

339. smlouvu o umístění energetického zařízení pro stavbu „Velhartice p.č. 545/6, KT – kNN“ s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s. 

340. smlouvu s firmou Porsche Auto CZ spol. s.r.o., o.z. Porsche České Budějovice o zakoupení 
dopravního automobilu pro JSDH Velhartice 

341. ceny úkonů pečovatelské služby od 1.1.2018 dle návrhu 
342. prodej přívěsného vozíku za cenu 6,- Kč/kg 
 
Rada obce nedoporučuje ZO ke schválení: 
343. pozemku p.č. 523/17 v k.ú. Velhartice  
344. prodej části pozemku p.č.  923/3 v k.ú. Velhartice  
345. prodej části pozemku p.č. 549/1 v k.ú. Velhartice a doporučuje dlouhodobý pronájem  

 
Rada obce ukládá: 
346. požádat Státní pozemkový úřad o převod pozemku p.č. 170/1 v k.ú. Velhartice do vlastnictví obce 
347. upozornit zhotovitele chodníku od tělocvičny k Pentagonu na jeho nerovnost 
348. svolat schůzku členů zastupitelstva k projednání studie úpravy náměstí – do 30.6.2017 za účasti 

projektanta 
 
Ověřovatel zápisu:  Ing. Josef Jonáš ………...……....….…………. 
Ing. Pavel Prosr, starosta  ……………………………………..……... 
Ing. Jan Löffelmann, místostarosta  ……………………………….… 
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