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Usnesení

ze schůze rady obce rozšířené o další členy ZO, konané dne 21.11.2017 v 19.30 hod. na obecním úřadě.

Rada obce schvaluje:
385. rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Velhartice na období 2019 – 2021
386. rozpočet ZŠ a MŠ Velhartice na rok 2018 - výnosy i náklady ve výši 9.999.000,- Kč
387. přijetí finančního daru ve výši 600,- Eur od partnerské obce Winzer a ve výši 20 000,- Kč od firmy 

Vesa Velhartice, a.s.
388. odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Velhartice za rok 2017 dle návrhu
389. změnu rozpočtového výhledu obce na rok 2018 v části výdajů na 22 723 000,- Kč
390. prodloužení nájemních smluv na obecní byty, které končí 31.12.2017, o jeden rok za stávající 

nájemné
391. nájemní smlouvu na pronájem pohostinství v Chotěšově
392. pronájem části pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Velhartice o výměře 42 m2 za cenu 50,- Kč ročně, na dobu 

neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce. Pozemek nebude oplocen a bude využíván jako plocha zeleně
393. pronájem prádelny v Nemilkově čp. 28 do 31.12.2018 za cenu 100,- Kč měsíčně
394. instalaci lampy veřejného osvětlení na sloup u Řezbářství ve Velharticích

Rada obce jmenuje:
395. Annu Kopačkovou, Velhartice 207, předsedkyní kulturní komise

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
396. rozpočet obce na rok 2018 – příjmy ve výši 18 597 000,- Kč a výdaje ve výši 22 723 000,- Kč. 

Schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let
397. rozpočtové opatření č. 4 – navýšení příjmů o 1 402 784,- Kč a snížení výdajů o 1 376 000,- Kč. 

Schodek se snižuje na částku 4 379 589,20 Kč – bude kryt fin. prostředky získanými v min. obdobích 
398. prodej pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Nemilkov, o výměře 270 m2, za cenu 35,- Kč/m2 bez DPH
399. prodej pozemku p.č. 954/6 v k.ú. Velhartice, o výměře 107 m2, za cenu 35,- Kč/m2

400. výši odměn od 1.1.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce dle předloženého návrhu
401. odměny členům osadních výborů a kulturní komise, kteří nejsou členy ZO – OV Hory Matky Boží, 

Chotěšov, Nemilkov a Velhartice po 5 000,- Kč, kulturní komise 5 000,- Kč
402. smlouvu se ZOD Hlavňovice na zimní údržbu místních komunikací

Rada obce nedoporučuje ZO ke schválení:
403. přijetí daru od firmy CIRA Trading s.r.o. ve výši 200 000,- Kč

Rada obce ukládá:
404. připravit zásady prodeje obecních pozemků na jednání rady obce rozšířené o další členy ZO

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




