17. U S N E S E N Í
z veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Zavlekově konané dne 11.2.2005 v Plichticích
Přítomni: Hnojský Václav, Maxa Rostislav, Fous František, Černík Blažej, Kalista František,
Soumar Míra
Omluveni: Plánička Karel, Vaňourek Vladislav
Nepřítomni: Jíša Zdeněk
Program: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Schválení poplatku za odpady 4)Projednání
došlých žádostí 5) Diskuse 6) Usnesení 7) Závěr

Jednání zahájil starosta Černík Blažej, přivítal přítomné a seznámil je s programem
veřejné schůze. Určil zapisovatele - Maxu Rostislava a ověřovatele zápisu – Kalistu Františka
a Soumara Míru.Starosta Černik Blažej provedl kontrolu usnesení z minulé veřejné schůze
obecního zastupitelstva konané 17.12.2004. Před dalším jednáním bylo poměrem hlasů 6:0
odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně ( stav zápisu – pro :
proti : zdržel se)

Tajná volba nového místostarosty:
Starosta Černík Blažej požádal paní Johánkovou a paní Kalistovou, aby se staly členy
volební komise . Tajnou volbou byl zvolen p. Maxa Rostislav plným počtem 6 hlasů.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
-rozhodnutí MÚ Plánice o vydání stavebního povolení na vrtanou studni pro rekreační chatu E
26 v k.ú. Plichtice.
-kolaudační rozhodnutí na stavbu „Průzkumný vrt na pozemku č. 758/1 v k.ú.Skránčice.
-rozhodnutí MÚ Klatovy o prodloužení lhůty k dokončení stavby p. Františka a Anny
Bořánkových.
-žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona pro p. Kotába Miroslava
Zavlekov 109.
-zpráva Krajské hygienické stanice o stavu hygieny na hracích plochách.
-zpráva Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje o všeobecném zaměření pravidelné
odborné přípravy.
-žádost o povolení poražení 2ks smrku napadených lýkožroutem, Vlčkovy Mudr. Čoudková.
-oznámení společnosti D.O.S. Pragie s.r.o. o transformování na a.s.
-oznámení MÚ Sušice odbor dopravy o přechodné úpravě provozu na pozemních
komunikacích.
-oznámení o zahájení územního řízení na změnu ve využití území (zalesnění) v k.ú. obce
Hnačov pro p. Volmuta.
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-rozhodnutí MÚ Klatovy o povolení prodloužení lhůty k dokončení stavby pro p. Ladislava a
Marii Plasovi.
-cenová nabídka na rekonstrukci a rozšíření místního rozhlasu pro Obecní úřad Zavlekov.
-zpráva o výsledku hospodaření ATC Valcha za rok 2004.
-zpráva o činnosti Policie ČR obvodního oddělení Plánice.
-oznámení OÚ Zavlekov se souhlasem zápisu dělení p.p. 131/20 dle GP č. 359-92/2004 v k.ú.
Zavlekov.
-zpráva o záměru Rady Plzeňského kraje o internelizaci knihoven.
-zpráva Krajské veterinární správy o provádění zdravotních zkoušek hospodářských zvířat.
-oznámení o nabídce na dotaci pro kemp Valcha OÚ Zavlekov.
-zpráva o zahájení řízení o změně ve využívání stavby pro Herku kamenolomy.
-zpráva MÚ Klatovy o souhlasu se změnou ve využívání území pro firmu Herku.
-zpráva Policie ČR o provedení šetření trvalého pobytu p. Kellera.
-žádost p. Zikmunda o přijetí do pracovního poměru na rok 2005.
-zpráva MÚ Klatovy odbor výstavby o dodatečném povolení stavby p. Ing Poskočila.

Zastupitelstvo schválilo:

-závěrečný účet obce Zavlekov za rok 2004 (6:0:0)
-pronájem pp.č.329/1 v k.ú. Skránčice pro p. Kotlana Milana Skránčice 6 na dobu 5 let za
500Kč/ha.(6:0:0)
-prodej pozemku pp.č. 766 v k.ú. Skránčice pro společnost D.O.S. PRAGIA a.s. za
500Kč/m2, písemně bude tato společnost vyrozuměna o podmínkách prodeje(6:0:0)
-ukončení nájmu p. Brankové Zavlekov 108(6:0:0)
-pronájem obecního bytu pro Hanu Šímovou , kde podmínkou je složení zálohy ve výši
150 000Kč.(6:0:0)
-navýšení poplatků za svoz domovního odpadu na rok 2005.(6:0:0)
-zprávu o hospodaření v obecních lesích Zavlekov za období let 1999-2004.(6:0:0)
-žádost o finanční pomoc při nákupu vybavení hasičského družstva a zajištění oslavy 100.
výročí založení SDH Plichtíce.(6:0:0)

Diskuse:

-pí. Špičáková - připomínka na provoz veřejného osvětlení v Plichtících.
-p. Šipla
- dotaz na rozšíření veřejného osvětlení v Plichtících.
-p. Johánek - stížnost na pohyb domácích zvířat v Zavlekově.

Zapsal: Maxa Rostislav

Blažej Černík

Ověřovatelé: Kalista František

starosta obce

Soumar Miroslav
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