18. U S N E S E N Í
z veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Zavlekově konané dne 8.4.2005 ve Skránčicích
Přítomni: Hnojský Václav, Maxa Rostislav, Fous František, Černík Blažej, Kalista František,
Soumar Míra,Vaňourek, Vladislav, Plánička Karel
Omluveni:
Nepřítomni: Zahálka Miroslav
Program: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Schválení ceníku služeb v ATC Valcha
4) Zpráva školské komise 5) Projednání akcí v roce 2005 (investice,údržba,květnové oslavy)
6) Projednání došlých žádostí 7) Diskuse 8) Usnesení 9) Závěr

Jednání zahájil starosta Černík Blažej, přivítal přítomné a seznámil je s programem
veřejné schůze. Určil zapisovatele - Maxu Rostislava a ověřovatele zápisu – Vaňourka
Vladislava a Hnojského Václava. Místostarosta Maxa Rostislav provedl kontrolu usnesení
z minulé veřejné schůze obecního zastupitelstva konané 11.2.2005. Před dalším jednáním
bylo odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně ( stav zápisu –
pro : proti : zdržel se)

Zpráva Školské a kulturní komise:
Předseda Školské a kulturní komise p. Vaňourek přednesl zprávu o činnosti komise.
Květnové oslavy:
Oslavy se budou konat 7.5.2005 u zdejšího památníku obětem obou světových válek
za účasti místních složek (hasiči, sokolové apod.). Kulturní program zajistí Školská a kulturní
komise s dětmi ze Základní a mateřské školy.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•

žádost Jachting klubu Klatovy o provedení ověření hranic pozemku a cesty u rybníka
Hnačov a její zprovoznění za pomoci členů Jachting klubu.
seznámení s darovací smlouvou Farnosti Obci Zavlekov na pozemky hřbitova v k.ú.
Zavlekov.
dopis p.Táborské o vyrovnání dluhu vůči obci Zavlekov prostřednictvím odečtení
částky ze zálohy na byt.
zpráva o provádění technických prohlídek hasičských stříkaček.
zpráva o Územním plánu obce Čihaň.
žádost manželů Koláříkových o prodej části obecního pozemku v k.ú. Skránčice.
zpráva MÚ Klatovy o neinvestičních výdajích spojených se školní docházkou.
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•
•
•
•
•

zpráva MÚ Klatovy o Potvrzení existence stavby pro p. Krále Zdeňka Mladice č.11.
ohlášení stavebních úprav (výměna dveří) v Zavlekově č.22 Přerost Miroslav.
žádost manželů Tomšíkových o provedení části oplocení p.p.č.131/30 v Zavlekově,
bude předáno stavební komisi.
přijetí nového člena OZ v Zavlekově podle kandidátní listiny p. Zahálku
Miroslava,který složil slib 4.4.2005.
zpráva Českého statistického úřadu o provádění průzkumu u občanů v období 9.4. –
22.5.2005

Zastupitelstvo schválilo:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

rezignaci na mandát v obecním zastupitelstvu v Zavlekově p.Ing. Frančíkovi
Miroslavovi, Jíšovi Zdeňkovi, Machuldovi Jiřímu.(8:0:0)
„28.1.2005 podána písemná rezignace na člena OZ p.Frančíka
3.2.2005 nabídnut mandát člena OZ dle volebních výsledků p.Jíšovi
18.2.2005 vzdání se mandátu na člena OZ p Jíši
21.2.2005 nabídnut mandát člena OZ dle volebních výsledků p. Machuldovi
8.3.2005 vzdání se mandátu na člena OZ p. Machuldy
9.3.2005 nabídnut mandát člena OZ dle volebních výsledků p. Zahálkovi M.
4.4.2005 přijat mandát člena OZ p. Zahálky Miroslava složením slibu“
nájemní smlouvu na pronájem obecních pozemků č.1202/1 6423 m2, č. 1202/3 234
m2,č. 1202/4 2897 m2 celkem 9554 m2 v kamenolomu Suchá pro firmu Herku od
1.1.2006 – 31.12.2015 dle návrhu zpracovaném Judr. Štanclem za 22,5 Kč/m2 tj. roční
nájemné činí 214 965 Kč.Dále se firma Herku zavazuje poskytnout zdarma materiál
(kostky,obrubníky apod.) a stroje, ročně v hodnotě 23 885 Kč po dobu nájmu.(7:0:1)
nákup motoru Brigs Stators 18 k do pojízdné sekačky ve výši 47 000 Kč, Sokol
Zavlekov se bude podílet na nákupy motoru částkou 23 500 Kč tj. ½. (8:0:0)
příspěvek na opravu hasičské stříkačky PS12 SDH Zavlekov ve výši 25 000 Kč.SDH
se zavazuje že finanční částku částečně odpracují formou brigád.(8:0:0)
prodejní cenu pozemku 338 k.ú. Zavlekov pro p. Prantla Václava 1m2 za 100
Kč.(8:0:0)
investiční akce obce prováděné v roce 2005 (přístavba hasičské zbrojnice ve
Skránčicích, stavba kanalizace k rodinným domkům v Zavlekově, restaurování
dřevěné konstrukce na Špýcharu, úpravy cest“ šmandou „, nátěry chatek a údržba
v ATC Valcha, úprava tréninkové plochy za hasičskou zbrojnicí v Zavlekově pro
mladé hasiče.)(8:0:0)
přidělení bytu 1/1 v domě č.108 p. Valtrudě Fotterové.(8:0:0)
přijetí p. Emila Neuberta do trvalého pracovního poměru od 1.3.2005 –
31.12.2005.(7:1:0)
pronájem části pozemku u domu č. 108 p.Petru Niemetzi.(8:0:0)
pronajmutí kiosku v ATC Valcha na sezónu 2005 p. René Turkovi z Nalžovských
Hor.(8:0:0)
přijetí p. Pavla Zikmunda do pracovního poměru od dubna do října 2005(8:0:0)
prodej pozemku v k.ú. Plichtice část 12/1 cca. 135 m2 pro p. Jana Burdu 1m2 za 100
Kč, Vyhláška byla již zveřejněna .
ceník služeb v ATC Valcha pro rok 2005.(8:0:0)
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•

přidělení přístavby hasičské zbrojnice ve Skránčicích firmě Zedník p. Pláničky
Karla(8:0:0)

Zastupitelstvo neschválilo:
•

rezignaci na mandát člena OZ pro p. Hnojského Václava ředitele školy, podanou
9.3.2005 dle zákona 96/2005 ze dne 1.3.2005 o neslučitelnosti funkcí ředitele školy
zřizovanou obcí a člena OZ do vyřešení ústavního soudu. Krajský úřad v Plzni bude o
tomto písemně vyrozuměn.(2:6:0)

Diskuse:
•
•
•
•
•
•

oprava veřejného osvětlení ve Skránčicích
připomínka kam se podělo dřevo z pronajatého pozemku firmě Herku při odlesňování
(zprávu dodá p. Voltr)
stromy na hranicích pozemku p. Němcové a obce (bude provedeno místní šetření)
protékání rybníka na návsi ve Skránčicích
barva na nátěr střechy ve Skránčicích
oprava cesty Zavlekov – Suchá

Zapsal: Maxa Rostislav

Blažej Černík

Ověřovatelé: Hnojský Václav
Vaňourek Vladislav

starosta obce
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