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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce, konaného dne 12. 12. 2017 v 19.30  hod.  v předsálí kulturního 
domu ve Velharticích

Usnesení č. 202 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 - navýšení příjmů o 1 441 815,- Kč a výdajů o 
6 000,- Kč dle předloženého návrhu. Schodek ve výši 5 722 558,20 Kč bude kryt finančními prostředky 
získanými v minulých obdobích.
Usnesení č. 203 – ZO schvaluje rozpočet na rok 2018 - příjmy ve výši 18 597 000,- Kč a výdaje ve výši 
22 723 000,- Kč. Schodek bude kryt finančními prostředky získanými v minulých obdobích.
Usnesení č. 204 – ZO bere na vědomí rozpočet DSO Ostružná na rok 2018
Usnesení č. 205 – ZO nesouhlasí s výměnou pozemků p.č. 174/2 a 163/3 za pozemek p.č. 881/1 + doplatek, 
vše v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 206 – ZO rozhodlo o koupi pozemků p.č. 174/2 a 163/3 v k.ú. Velhartice za cenu 280,- Kč/m2 bez 
DPH od firmy Vesa Velhartice, a.s.
Usnesení č. 207 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 954/6 v k.ú. Velhartice, prodejní cena 35,- Kč/m2, 
náklady nese kupující
Usnesení č. 208 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Nemilkov, prodejní cena 35,- Kč/m2, 
náklady nese kupující
Usnesení č. 209 – ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 984 v k.ú. Velhartice
Usnesení č. 210 – ZO schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0012360/VB/1 
„Stojanovice, KT, p.č. 34/26-NN“
Usnesení č. 211 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích p.č. 383/5, 391/5, 
391/2, 391/1, 391/12, 391/3, 383/8, 218/5, 217/1 a 391/4 v k.ú. Hory M. Boží v rámci stavby „II/1714 Hory Matky 
Boží (oprava komunikace) se Správou a údržbou silnic PK, p.o.
Usnesení č. 212 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-
0006234/VB/01 týkající se akce „Hory Matky Boží, KT, čp. 57 – kNN“ 
Usnesení č. 213 – ZO schvaluje uzavření hospodářské smlouvy se ZOD Hlavňovice na provádění zimní 
údržby místních komunikací v části správního území obce
Usnesení č. 214 – ZO schvaluje v souladu se zák. č. 99/2017 Sb. výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva obce dle předloženého návrhu od 1.1.2018
Usnesení č. 215 – ZO schvaluje odměny za rok 2017 členům osadních výborů, kulturní komise a 
kontrolního výboru, kteří nejsou členy ZO – osadní výbor Hory Matky Boží, Chotěšov, Nemilkov a 
Velhartice  5 000,- Kč/výbor, kulturní komise celkem 5 000,- Kč a kontrolní výbor 500,- Kč
Usnesení č. 216 – ZO neschvaluje přijetí daru od firmy CIRA Trading s.r.o. ve výši 200 000,- Kč
Usnesení č. 217 – ZO schvaluje vyřazení majetku ve výši 612 787,- (učet 042 - nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek) dle návrhu
Usnesení č. 218 – ZO schvaluje zápisy v kronice za rok 2016
Usnesení č. 219 – ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru

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




