19. U S N E S E N Í
z veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Zavlekově konané dne 3.6.2005 v Zavlekově
Přítomni: Hnojský Václav, Maxa Rostislav, Fous František, Kalista František,
Soumar Míra,Vaňourek Vladislav, Zahálka Miroslav
Omluveni: Černík Blažej
Nepřítomni: Plánička Karel
Program: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze 3) Schválení pracovníků
pro ATC Valcha na sezónu 2005 4) Údržba v obcích – plnění rozpočtu 5) Zpráva stavební
komise 6) Projednání došlých žádostí 7) Diskuse 8) Usnesení 9) Závěr

Jednání zahájil místostarosta Maxa Rostislav, přivítal přítomné a seznámil je
s programem veřejné schůze. Určil zapisovatele – Fouse Františka a ověřovatele zápisu –
Zahálku Miroslava a Kalistu Františka. Pan Vaňourek Vladislav provedl kontrolu usnesení
z minulé veřejné schůze obecního zastupitelstva konané 8.4.2005 ve Skránčicích. Před dalším
jednáním bylo odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně ( stav
zápisu – pro : proti : zdržel se)

Zpráva Stavební komise:
Zpráva stavební komise nebyla přednesena neboť nebyl přítomen žádný její člen.
Údržba v obcích – plnění rozpočtu:
Údržba v obcích se provádí dle možností rozpočtu obce, údržbu provádí sezónní i
stálí zaměstnanci. Jedná se zejména o údržbu místních komunikací, sečení trávníků apod.
Rozpočet obce se snažíme dodržovat dle schválení, případné změny se schvalují na
veřejných schůzích obecního zastupitelstva, např. bude nutno schválit změnu rozpočtu jestliže
OZ odhlasuje na této veřejné schůzi Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na mzdy a
odvody pro příspěvkovou organizaci ZŠ Zavlekov v částce 211 130 Kč pro rok 2005.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•

notářský zápis o prodeji pozemku panu Antonínu Šlechtovi schválený na veřejné
schůzi 17.12.2004.
notářský zápis o prodeji pozemku panu Václavu Prantlovi schválený na veřejné schůzi
17.12.2004.
oznámení sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů o povinnosti zajistit v době
zvýšeného nebezpečí požáru ochranu před požárem do doby než bude hlídková
činnost zajištěna smluvním partnerem (týká se vlastníků o výměře lesních porostů nad
50 ha).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

upozornění KÚ Plzeňského kraje ekonomický odbor o povinnosti podat písemnou
zprávu o projednání výsledku AUDITU a případných nedostatků a chyb do 15 dnů od
veřejné schůze OZ.
oznámení MÚ Klatovy o zahájení řízení o uložení pokuty za nedodržení termínu
hlášení o odpadech za rok 2004 (z důvodu nemoci starosty a rezignaci místostarosty).
zpráva KÚ Plzeň odbor školství o přerušení řízení ve věci žádosti o změně názvu
školy do dodání nové zřizovací listiny.
žádost OÚ Zavlekov o bezplatný převod vlastnictví 2ks hasičských přívěsů s požární
technikou PPS 12 od Ministerstva obrany pro výcvik mladých hasičů, dorostu a mužů,
a pro ochranu majetku.
zpráva České spořitelny o výplatě dividend jejímž vlastníkem je OÚ Zavlekov.
zpráva firmy Rumpold o termínu svozu nebezpečného odpadu.
zpráva Komerční banky o stavu účtu Fondu rozvoje bydlení na území obce Zavlekov.
zpráva o vydávání Technického osvědčení pro požární přívěsy.
ohlášení pana Špičáka o provádění průzkumného vrtu za účelem zjištění spodní vody.
zpráva paní Valtraudy Fotterové o nepřevzetí bytu 1+1 č.108 pro závady (hluk
čerpadla z kotelny, pach z odpadních stoupaček)
odložení žádosti o odkup obecního pozemku pro Janu a Rudu Koláříkových ze
Skránčic z důvodu nedostavení se k dalšímu jednání.
zpráva MÚ Klatovy odbor výstavby o zahájení řízení ohledně stavby „Přístavba
venkovního krmného stání“ v areálu bývalého ZD Zavlekov.
rozhodnutí MÚ Klatovy odbor výstavby o zalesnění pozemků č.567 a č.569 v k.ú.
Hnačov pro manžele Volmutovi.
zpráva o kontrole hospodaření v ZŠ Zavlekov za rok 2003-2004.
nabídka parašutistů o provedení exibice na dětský den za 1000,- Kč.
dopis p. Mgr Leščinskému řediteli Krajského úřadu Plzeňského kraje ohledně
mandátu obecního zastupitele, ředitele p. Václava Hnojského.

Zastupitelstvo schválilo:
•

•
•
•
•
•

zaměstnance do ATC Valcha na sezónu 2005

Recepce: Marie Králová (7:0:0)
Růžena Smetanová (7:0:0)
Úklid:
Olga Šlehoferová (7:0:0)
Marie Hnojská (7:0:0)
Hlasováním neprošla pí. Jitka Zdeňková, zájem o úklid (0:7:0)
instalaci bezpečnostního zrcadla v nepřehledné zatáčce obce Mladice (7:0:0)
vykácení 23 ks stromů, které se nachází v krajnici komunikace č. I/22 v k.ú.
Skránčice, z důvodu bezpečnosti a údržby silnice na žádost Ředitelství silnic a dálnic
ČR (6:1:0)
smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na mzdy a odvody pro příspěvkovou
organizaci ZŠ Zavlekov v částce 211 130 Kč pro rok 2005 a zároveň změnu rozpočtu
obce Zavlekov za tímto účelem(6:1:0)
dodatek k smlouvě o odstranění nebezpečného odpadu , kterým se stanovuje nová
cena za svoz nebezpečného odpadu pro rok 2005 firmě Rumpold (7:0:0)
žádost o přidělení bytu 2+1 v domě č.108 pro paní Jaroslavu Jáchymovou Velhartice
86, podmínkou je složení zálohy ve výši 130 000 Kč (7:0:0).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

žádost o pronájem pozemku č. 800/21 dle dokumentace za účelem vyvrtání studny pro
p. Špičáka Plichtice 14 (7:0:0)
žádost o povolení připojení a odběr vody z obecní studny v obci Plichtice pro p. Jiřího
Břízu Plichtice 63 (7:0:0)
žádost o stržení dlužné částky na topení za rok 2004 z předplaceného nájemného pro
pí. Dufkovou Gabrielu (7:0:0)
žádost Pošumavského auto moto klubu v Klatovech o povolení průjezdu rychlostní
zkoušky Brod - Buršice – Suchá – Mladice (7:0:0)
koupi 20 ks přikrývek a polštářů pro ATC Valcha za cenu 499 Kč + 19 % DPH od
firmy TIBEX (7:0:0)
žádost o letní brigádu pro Zdeňka Koubka ml. a Jana Johánka v měsících červenec a
srpen, dle potřeby obecního úřadu (7:0:0)
odměnu pro účetní obce sl. Soumarovou ve výši 15% ze základní mzdy za I/čtvrtletí
roku 2005 (7:0:0)
výsledky kontroly finančního výboru příspěvkové organizace ZŠ Zavlekov, její
hospodaření a nakládání s finančními prostředky za rok 2003 a 2004 (7:0:0)
zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Zavlekov za rok 2004 tzv.
AUDIT, zjištěné nedostatky v inventarizaci a účetnictví OZ uložilo účetní obci sl.
Soumarové odstranit do konce června 2005 (7:0:0)

Zastupitelstvo neschválilo:
•

•

rezignaci na mandát člena OZ pro p. Hnojského Václava ředitele školy, hlasování se
uskutečnilo již podruhé, nyní na žádost ředitele KÚ Plzeňského kraje o svolání
mimořádného zasedání OZ obce Zavlekov za účelem projednání návrhu na vyslovení
zániku mandátu zastupitele Mgr. Hnojského z důvodu neslučitelnosti funkcí (1:6:0)
žádost o povolení splátkového kalendáře s výší 500 Kč měsíčně na částku 12 140 Kč
pro Ilonu Kuncovou Zavlekov 108 (nutno splátku zvýšit alespoň na 1000 Kč
měsíčně)-(0:7.0).

Zastupitelstvo projednalo:
•
•

žádost o odměnu za odpracované hodiny pro p. Blažeje Černíka, jedná se o 251 hod.,
žádost byla odložena na další veřejnou schůzi, neboť nebyla určena částka hodinové
mzdy (7:0:0).
nabídku na odkup lesů od p. Šímy z Vlčnov pro obec Zavlekov cca. 2 ha za 7 až 8
Kč/m2, je třeba domluvit konečnou cenu za 1 m2 (7:0:0)

Diskuse:

-p. Koubek

- připomínka na nedostatečný úklid sněhu na obecních komunikacích v zimním
období a s tím související špatný průjezd komunikací u zdejší prodejny.
- návrh na změnu přednosti v jízdě křižovatky u p. Koubka, změna by se týkala
osazení křižovatky dopravními značkami „Hlavní silnice“ a „Dej přednost v
jízdě“.
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-p. Johánek

-p. Novák

- připomínka ohledně nízké ceny pronajímaných obecních pozemků.
- stížnost na problémy s vývozem popelnic.
- stížnost na nedostatečné opravy místních komunikací.
- připomínky k smlouvám o pronájmu hrobních míst, zejména s cenami.
- dotaz na opravu příjezdní obecní komunikace u jeho domu .

Zapsal: Fous František

Maxa Rostislav

Ověřovatelé: Zahálka Miroslav
Kalista František

místostarosta obce
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