21. U S N E S E N Í
z veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Zavlekově konané dne 21.10.2005 ve Skránčicích
Přítomni: Hnojský Václav, Maxa Rostislav, Fous František, Kalista František,
Soumar Míra,Vaňourek Vladislav, Černík Blažej, Plánička Karel
Omluveni:
Nepřítomni: Zahálka Miroslav
Program: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze 3) Vyhodnocení sezóny
v ATC Valcha 4) Zpráva kontrolní komise 5) Projednání došlých žádostí
6) Diskuse 7) Usnesení 8) Závěr
Jednání zahájil starosta Blažej Černík, přivítal přítomné a seznámil je s programem
veřejné schůze. Určil zapisovatele – Maxu Rostislava a ověřovatele zápisu – Soumara
Miroslava a Pláničku Karla. Pan Maxa Rostislav provedl kontrolu usnesení z minulé veřejné
schůze obecního zastupitelstva konané 26.8.2005 v Plichticích. Před dalším jednáním bylo
odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně ( stav zápisu – pro :
proti : zdržel se)

Vyhodnocení sezóny 2005 v ATC Valcha:
Vyhodnocení přednesl starosta p. Černík a seznámil občany o příjmech v ATC
Valcha, které v letošním roce činili 950 000,- Kč bez odečtení nákladů. Dále seznámil občany
o žádosti nájemníka kiosku p. Turka, který by měl zájem o uzavření nájemní smlouvy na delší
období, z důvodů smluv a poskytování slev se svými dodavateli. Podrobný závěreční účet
ATC Valcha za sezónu 2005 bude přednesen na poslední veřejné schůzi tohoto roku
v Zavlekově.

Zpráva kontrolní komise:
Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda p. Kalista František a seznámil občany
s pracovní činností této komise.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•
•
•

souhlas se stavbou „ Silážní žlaby “ v Zavlekově dle přiložené dokumentace.
souhlas se stavbou „ Stáj pro zimní ustájení skotu“v Plichticích .
návrh rozpočtu ZŠ Zavlekov pro rok 2006 na provoz, ve výši 357 374,setkání starostů 8.11.2005 v Sušici s hejtmanem Plzeňského kraje.
rozhodnutí MÚ v Klatovech odbor životní prostředí o udělení souhlasu se stavbou
„Zimní ustájení skotu“ v Plichticích.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zprávu o čerpání z Fondu bydlení obce Zavlekov, půjčky jsou uhraženy od p.Kotlana a
p. Maxy
dražba nemovitosti, objekt ve Vlčnovech 3.11.2005 v Plzni.
změna stavby před dokončením, přístavba chaty v Plichticích č.68 pro Ivanu
Topinkovou a změna termínu dokončení na 30.11.2007.
ohlášení drobné stavby v táboře Pionýrské organizace Safír Kdyně v Plichticích, jedná
se o přístřešek 3,8 x 4,2 x 3 m.
žádost o prodloužení nájemní smlouvy na rybník Kabrdlík v Zavlekově p.Petráně a p.
Kareše.
oznámení ZČE Plzeň o odřezání stromů zasahujících do el. vedení do 1.12. 2005.
rozhodnutí MÚ Klatovy odbor životní prostředí o povolení k užívání kanalizace a
vodovodu k rodinným domkům v obci Zavlekov.
provedení rozšíření veřejného osvětlení k rodinným domkům, položení zemního
kabelu a osazení betonových rour pro stožáry.
kolaudační rozhodnutí na stavbu „vrtaná studna“ u chaty E26 v Plichticích.
vypovězení smlouvy s městem Horažďovice a následné uzavření nové smlouvy podle
pokynů v Plzni od 1.1.2006.
dopis o zrušení přidělení bytu pí. Fotterové.
uzavření kupní smlouvy mezi obcí a p. Šímou na prodej lesů a vyplacení kupní ceny
139 065,- Kč.
rozhodnutí o veterinárních opatřeních pro firmu AGROMAP p. Ing. Poskočila.
vydání osvědčení pro nákup zkapalněného plynu PB.
vyúčtování hracího automatu v ATC Valcha uživatel: 14657,- Kč provozovatel:
21988,- Kč.
kolaudace stavby rodinného domu č. 106 manželů Přerostových.
potvrzení existující stavby pro občanské sdružení Region Klatovy Kollárova 528 III.
E. č. 69.
vyrozumění o místním šetření ohledně žaloby mezi Obcí Zavlekov a p. Řeřichou,
které se uskuteční 4.11. 2005 u chaty p. Řeřichy.

Zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiální příspěvek obce Zavlekov na opravu kostela v Zavlekově. (8:0:0)
žádost o příspěvek na provoz Domova pokojného stáří v Klatovech v částce 5000,Kč. (8:0:0)
žádost p. Černíka o odprodej 4 ks zárubní za částku 1ks á 15,- Kč. (8:0:0)
smlouvu o internetizaci knihoven. (8:0:0)
přidělení bytu 1+1 pro Evu Knížkovou Klatovy, podmínkou je složení zálohy 110 000
Kč. (8:0:0)
výměnu a prodej pozemků pro Milana Kotlana v k.ú. Skránčice dle geometrického
plánu za 30 Kč / 1m2. (8:0:0)
žádost pí. Chocholaté o poražení 4 ks borovic u chaty v k.ú. Zavlekov. (8:0:0)
žádost p. Voltra o zvýšení sazby za obstarovatelskou činnost z 45 na 50,- Kč za 1ha
lesa měsíčně a za odbornou správu lesů z 40 na 50,- Kč za 1ha lesa čtvrtletně. (6:1:1)
návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti na linkovou dopravu. (8:0:0)
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•
•
•
•

stanovení inventurní komise: 1. Kalista Fr.
2. Maxa Rost.
(8:0:0)
Fous Fr.
Plánička Karel
Soumar Mir.
Vaňourek Vlad.
zástupce obecního zastupitelstva do Rady školy p. Vaňourka Vladislava. (8:0:0)
odměnu pro starostu obce p. Černíka Blažeje ve výši 32 000,- Kč. (7:0:1)
vydání dodatku ke zřizovací listině podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ohledně změny názvu příspěvkové organizace „ Základní škola a mateřská
škola Zavlekov, příspěvková organizace “ . (8:0:0)

Zastupitelstvo projednalo:
•
•
•
•
•

žádost o odkoupení ocelových vrat pro p. Holuba, odloženo na příští veřejnou schůzi.
žádost p.Brůhy o poražení 30 ks bříz dle zákona o ochraně přírody k.ú. Skránčice
pozemek č. 769/II.
žádost o instalaci elektrického zvonění v kapličce ve Skránčicích.
žádost p. Strnada o odkoupení pozemku pro vybudování studny v k.ú. Skránčice,
nutno vydat veřejnou vyhlášku.
koupi traktoru pro Obecní úřad Zavlekov na zimní údržbu a protahování obecních
cest.

Zastupitelstvo neschválilo:
•

smlouvu na provoz webových stránek od firmy Compact Bohemia. (0:8:0)

Diskuse:

-pí. Šiplová - dotaz na úklid sněhu u kostela v Zavlekově.
-p. Makrdlík - připomínka ke koupi traktoru pro Obec Zavlekov.
-p. Šipla
- dotaz na kolaudaci přístavby hasičský zbrojnice ve Skránčicích.
-p. Kotlan
- připomínka na zajištění odlétávajících jisker z komína z hasičské zbrojnice
ve Skránčicích.
- dotaz na opravu roštu u kapličky ve Skránčicích.
-p. Pacholík - stížnost na vysokou rychlost projíždějících vozidel obcí Skránčice.
- připomínka k autobusové zastávce a přechodu ve Skránčicích.

Zapsal: Maxa Rostislav

Černík Blažej

Ověřovatelé: Soumar Miroslav
Plánička Karel

starosta obce
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