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USNESENÍ (výpis)

z veřejného  zasedání    zastupitelstva obce,   konaného dne  26.6.2018  v 19.30 hod. v pohostinství v 
Nemilkově.

Usnesení č. 229 – ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018
Usnesení č. 230 – ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad
Usnesení č. 231 – ZO souhlasí se závěrečným účtem DSO Ostružná za rok 2017
Usnesení č. 232 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 1 853 737,- Kč a výdajů o 
2 677 489,- Kč. Schodek ve výši 13 314 419,71 Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých 
obdobích
Usnesení č. 233 – ZO schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2018 takto:
vodné Hory Matky Boží, Chotěšov, Nemilkov a Stojanovice ve výši 35,- Kč/m3 bez DPH
vodné Velhartice 23,- Kč/m3 bez DPH
stočné Velhartice 13,- Kč/m3 bez DPH
Usnesení č. 234 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Velhartice o výměře 876 m2, cena 280,-
Kč/m2 bez DPH
Usnesení č. 235 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 538/30 o výměře 593 m2, 4/6 o výměře 323 m2 a 
4/10 o výměře 26 m2 vše v k.ú. Velhartice, cena 280,- Kč/m2 bez DPH
Usnesení č. 236 – ZO rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 538/31 o výměře 827 m2 a 4/10 o výměře 17 m2

vše v k.ú. Velhartice, cena 280,- Kč/m2 bez DPH
Usnesení č. 237 – ZO rozhodlo pozemek p.č. 637/2 o výměře 93 m2 v k.ú. Nemilkov neprodat
Usnesení č. 238 – ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu s DSO Ostružná na projekt pořízení přívěsné 
vysokozdvižné plošiny
Usnesení č. 239 – ZO schvaluje uzavření smlouvy s Televizí FILMpro
Usnesení č. 240 – ZO rozhodlo o nákupu školního autobusu pro 31 sedících osob, dle předložené 
specifikace
Usnesení č. 241 - ZO schvaluje dodavatele autobusu IVECO, typ Dyparro 90, na základě výběrového 
řízení ze dne 25.6.2018, firmu ARBO spol. s r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy
Usnesení č. 242 – ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022 na 15
Usnesení č. 243 – ZO ukládá iniciovat změnu č. 2 územního plánu Obce Velhartice a tuto informaci 
zveřejnit
Usnesení č. 244 – ZO zamítá žádost V. B. o prodloužení termínu zahájení výstavby rodinného domu a 
ukládá uplatnit pokutu dle kupní smlouvy
Usnesení č. 245 – ZO souhlasí s realizací akce „Konín obec-kNN, DTS-změna č. 2“
Usnesení č. 246 – požádat DI Klatovy o souhlas s umístěním dopravní značky „vodící tabule“ na hlavní 
silnici v Nemilkově u hostince

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




