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USNESENÍ (výpis)
z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce, konaného dne 13. 12. 2016 v 19.30  hod.  v předsálí kulturního 
domu ve Velharticích

Usnesení č. 142 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 - navýšení příjmů o 1 170 731,- Kč a výdajů o 967 680,-
Kč dle předloženého návrhu. Schodek ve výši 11 443 014,77 Kč bude kryt finančními prostředky získanými 
v minulých obdobích
Usnesení č. 143 – ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový – příjmy ve výši 17 380 000,-Kč a 
výdaje ve výši 18 875 576,- Kč
Usnesení č. 144 – ZO schvaluje rozpočet DSO Ostružná na rok 2017 jako vyrovnaný – příjmy i výdaje ve výši 
33 030,- Kč
Usnesení č. 145 – ZO bere na vědomí předložený návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Velhartice s jeho 
odůvodněním
Usnesení č. 146 - ZO bere na vědomí, že ověřilo, že změna č. 1 územního plánu Velhartice není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje, v aktuálním znění, s územně plánovanou dokumentací vydanou Plzeňským krajem, 
v aktuálním znění, nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského 
úřadu PK
Usnesení č. 147 – ZO příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení 
s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve spojení s § 188 odst. 4 stavebního zákona souhlasí s vydáním opatření obecné povahy, 
jehož předmětem je změna č. 1 ÚP dle předloženého návrhu
Usnesení č. 148 – ZO rozhodlo o prodeji 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) za cenu 35,- Kč/m2 a zároveň revokuje 
usnesení č. 43
Usnesení č. 149 – ZO rozhodlo o prodeji 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) za cenu 35,- Kč/m2 a zároveň revokuje usnesení č. 44
Usnesení č. 150 – ZO rozhodlo o prodeji 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) za cenu 35,- Kč/m2

Usnesení č. 151 – ZO rozhodlo o koupi pozemků p.č. 315/6 o výměře 10 m2 a 315/14 o výměře 19 m2 – za cenu 
35,- Kč/m2

Usnesení č. 152 – ZO rozhodlo o směně pozemků – obec získá pozemky p.č. st. 20/2 o výměře 12 m2, 1/5 o 
výměře 32 m2, 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 za část obecního pozemku p.č 308/2 (nově p.p.č. 308/8 o výměře 75 m2) bez finančního vyrovnání
Usnesení č. 153 – ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010223/1, 
Velhartice, KT, 12 RD – kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s
Usnesení č. 154 – ZO schvaluje uzavření hospodářské smlouvy na provádění zimní údržby se ZOD Hlavňovice
Usnesení č. 155 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0006234/1/VB – Hory Matky 
Boží, KT, čp. 57-kNN
Usnesení č. 156 – ZO schvaluje úhradu faktury za vícepráce týkající se akce Stavební úpravy v budově čp. 134 
Velhartice
Usnesení č. 157 – ZO schvaluje ponechat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 ve stávající výši
Usnesení č. 158 – ZO souhlasí s nabídkou připojit se ke společné žalobě na bývalé členy správní a dozorčí rady 
firmy Energie pod kontrolou
Usnesení č. 159 – ZO schvaluje odměnu členům osadních výborů Hory Matky Boží, Chotěšov a Velhartice za 
činnost v roce 2016 ve výši 4 000,- Kč/výbor
Usnesení č. 160 – ZO schvaluje zápisy v kronice obce Velhartice za rok 2016

………………………………..                                      …………………………………
                  Místostarosta                                                                                                                    Starosta




