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Usnesení

ze schůze rady obce, konané dne 6.12.2016 v 19.30 hod. na obecním úřadě

Rada obce bere na vědomí:
270. rezignaci na funkci předsedkyně i člena kulturní komise

Rada obce schvaluje:
271. směrnici „Cestovní náhrady související s výkonem práce“
272. pronájem rybníka Bušek Českému rybářskému svazu, MO Sušice, do 31.12.2018 za stávajících 

podmínek (cena 12 000,- Kč ročně + úklid areálu)
273. pronájem části pozemku p.č. 923/21 v k.ú. Velhartice za nájemné 1,- Kč ročně a celoroční údržbu, na 

dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce
274. odměnu ředitelce ZŠ a MŠ za rok 2016 dle návrhu
275. odměnu členům kulturní komise v celkové výši 7 000,- Kč
276. uzavření mateřské školy po dobu vánočních prázdnin – od 23.12.2016 do 2.1.2017

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:
277. prodej části pozemků p.č. 566/15 a 567/2 (nově p.p.č. 567/2 o výměře 875 m2) a části pozemku p.č. 

566/13 (nově p.p.č. 566/17 o výměře 159 m2)
278. prodej části pozemků p.č. 566/13 a 566/14 (nově p.č. 566/14 o výměře 55 m2), pozemek p.č. 566/16, 

části p.p.č. 566/15 a 567/2 (nově p.p.č. 566/16 o výměře 669 m2) a části p.p.č. 566/13 (nově 566/18 o 
výměře 64 m2 a p.č. 566/19 o výměře 51 m2) 

279. prodej části pozemků p.č. 99/5, 315/7, 315/8, 316/1, 316/3, 316/4, 316/5 a 316/6 (nově 316/1 o 
výměře 271 m2)

280. koupi pozemků p.č. 315/6 o výměře 10 m2 a 315/14 o výměře 19 m2 

281. směnu pozemků v k.ú. Stojanovice – obec získá pozemky p.č. st. 20/2 o výměře 12 m2, 1/5 o výměře 
32 m2 a části pozemků p.č. 1/9, 1/3 a 1/10 (nově 1/17 o výměře 60 m2, 1/16 o výměře 7 m2 a 1/15 o 
výměře 3 m2) - celkem 114 m2 výměnou za část obecního pozemku p.č 308/2 (nově p.p.č. 308/8 o 
výměře 75 m2)

282. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010223/1, Velhartice, KT, 12 RD – kNN 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky p.č. 519/2, 952/1, 538/32, 4/9, 4/4 a 538/24 vše v k.ú. 
Velhartice

283. připojení k žalobě na bývalé členy správní a dozorčí rady firmy Energie pod kontrolou o.p.s., 
prostřednictvím právníků firmy Amper Market, a.s.

284. odměny členům osadních výborů, kteří nejsou členy ZO, částka celkem pro OV Hory Matky Boží 
4 000,- Kč, Chotěšov 4 000,- Kč, Nemilkov 2 000,- Kč a Velhartice 4 000,- Kč

Rada obce ukládá:
285. připravit podmínky pronájmu pohostinství v Chotěšově
286. zveřejnit informaci o volném bytu v domě s pečovatelskou službou

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

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

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




