22. U S N E S E N Í
z veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Zavlekově konané dne 16.12.2005 v Zavlekově
Přítomni: Hnojský Václav, Maxa Rostislav, Kalista František, Plánička Karel
Soumar Míra,Vaňourek Vladislav, Černík Blažej.
Omluveni: Fous František.
Nepřítomni: Zahálka Miroslav.
Program: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze 3) Schválení rozpočtu
na rok 2006 4) Plánované akce na rok 2006 5) Zpráva o akcích v roce 2005
6) Projednání došlých žádostí 7) Diskuse 8) Usnesení 9) 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 Vaňourka Vladislava. Pan Maxa Rostislav provedl kontrolu usnesení z minulé
veřejné schůze obecního zastupitelstva konané 21.10.2005 ve Skránčicích. Před dalším
jednáním bylo odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně ( stav
zápisu – pro : proti : zdržel se)

Seznámení občanů s rozpočtem na rok 2006:
Starosta obce p. Černík seznámil občany s akcemi provedenými v roce 2005 a jejich
změnami, dále občany seznámil s plněním rozpočtu v roce 2005 a s rozpočtem obce Zavlekov
na rok 2006.

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

uzavření smlouvy na měření emisí na kotelně v domu č. 108 v Zavlekově.
zprávu Fondu bydlení obce o uhražení všech splátek.
zpráva o usnesení Okresního soudu v Klatovech o změně místa vykonávání obecně
prospěšných prací pro p. Dufka v obvodu katastru města Klatovy.
projednání potřeby pracovníka na vytvoření webových stránek obce Zavlekov.
rozhodnutí MÚ Klatovy o vypouštění odpadních vod z obcí Zavlekov, Plichtice,
Skránčice, Mladice, Vlčnov.
žádost nájemníků z domu č. 108 ohledně spíží,sklepů, oken a elekt. trouby.
oznámení MÚ Klatovy o sloučeném stavebním řízení na stavby „Senážní žlaby
Zavlekov“ a „Zimní ustájení skotu Plichtice“.
žádost o poražení stromu u chaty p. Pošetky a stavební úpravy chaty.
žádost o drobnou stavbu kůlny u chaty v k.ú. Plichtice pro pí. Bolinovou Pavlu.
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Zavlekov za rok 2005.
zrušení žádosti o byt manželů Škvrnových ze Sušice.
žádost p. Brůhy z Klatov o změně územního plánu „Hnačovský rybník“.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kolaudační řízení na stavbu garáže a skladu nářadí pro p. Bořánka z Vlčnov.
vypracování kanalizačních řádů a jeho části pro obec Zavlekov.
zrušení hrobového místa č. 100 paní Koupalové z Klatov.
zrušení hrobového místa č. 404 a 405 pana Milana Václavíka ze Sušice.
rozvrh schůzí na rok 2006.
žádost manželů Johánkových na stavbu skladu na palivové dřevo.
oznámení o rychlém internetu v knihovně a novém výpočetním zařízení.
rozhodnutí České inspekce ŽP Plzeň o stanovení záloh na odběr podzemní vody pro
rok 2006 na 9005,- Kč čtvrtletně.
dopis ohledně nepředložení poplatkového přiznání za rok 2004 a zahájení řízení o
uložení pokuty od České inspekce ŽP.
nabídku pneuservisu STROM v Horažďovicích.
dopis ohledně vrácení dotací na Špýchar ve výši 150 000,- Kč, nutno znovu požádat o
dotaci v roce 2006.
oznámení o potvrzení existence stavby řadové garáže u řadových domů č. 91 – 94.
oznámení o změně působnosti Finančního úřadu, kde obec Zavlekov přechází z FÚ
Horažďovice pod FÚ Klatovy.
oznámení o složení zkoušky účetní obce sl. Soumarové na provádění legalizace listin.
dopis p. Soumara ohledně vzdání se pronájmu obecních pozemků ve Skránčicích
z důvodu nepředání od farmy ČIHAŇ a.s.

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

•
•

změny v rozpočtu obce Zavlekov na rok 2005 k 16.12.2005. (7:0:0)
rozpočet obce Zavlekov na rok 2006. (7:0:0)
zdražení ceny 1m3 pitné vody z 8,- Kč na 11,- Kč od 1.7.2005. (4:0:3)
odměnu pro účetní obce sl. Soumarovou za III. a IV. čtvrtletí roku 2005 ve výši 20 %
ze základního platu. (7:0:0)
stržení dlužné částky z předplaceného nájemného za teplou vodu 2260,- Kč a za
studenou vodu 288,- Kč pro paní Gabrielu Dufkovou. (7:0:0)
nákup traktoru ZETOR 5245 za 238 000,- Kč. (7:0:0)
nákup sněhové radlice za 22 000,- Kč. (7:0:0)
příspěvek pro TJ zrakově postižených ZORA Praha v hodnotě 100,- Kč. (7:0:0)
prodloužení nájemní smlouvy ev. č. 1/2000 na pronájem rybníku Kabrlík na další 3
roky pro p. Kareše a p. Petráně do 31.12.2008 (7:0:0)
prodej 1 ks starších ocelových vrat 330 x 360 cm panu Holubovi z Horažďovic za
1500,- Kč. (7:0:0)
nákup programu Matrika a Úřední deska od firmy Triada za cca. 7000,- Kč. (7:0:0)
objízdnou trasu pro veškerý silniční provoz při konání Rallye Šumava Mogul dne
19.2.2006 přes obce Kolinec-Brod-Zavlekov-Mladice, když schválilo povolení
průjezdu rychlostní zkoušky přes obec Mladice na veřejné schůzi konané dne 3.6.2005
v Zavlekově. (7:0:0)
volbu přísedících okresního soudu p. Frančíka Miroslava a p. Johánka Stanislava.
(7:0:0)
prodloužení nájemní smlouvy na obecní pozemky o ploše 12,52 ha na dalších 5 let pro
p. Karla Šmrhu Skránčice č. 16. (7:0:0)

-2-

•
•
•

žádost p. Zikmunda o trvalý pracovní poměr u obce Zavlekov od 1.1.2006. (7:0:0)
přijetí p. Neuberta Emila na dohodu o provedení práce dle potřeby Obecního úřadu
Zavlekov od 1.1.2006. (7:0:0)
příspěvek obce na dárky při vánoční besídce MŠ a ZŠ Zavlekov v hodnotě 1000,- Kč.
(7:0:0)

Zastupitelstvo projednalo:
•
•

zvýšení cen v ATC Valcha na sezónu 2006 o 25 %.
žádost p. Turka o víceletý pronájem kiosku v areálu ATC Valcha.

Diskuse:

-pí. Kalistová - stížnost na blikající veřejné osvětlení u křižovatky na Plichtice
- připomínka na nebezpečí padajícího sněhu ze střechy kostela a případnou
montáž sněžáků.
-p. Makrdlíková – stížnost na úklid sněhu z obecní cesty u prodejny a neprořezaného trní.
-p. Plánička - připomínka na opravu veřejného osvětlení v obci Skránčice.

Zapsal: Maxa Rostislav

Černík Blažej

Ověřovatelé: Soumar Miroslav
Vaňourek Vladislav

starosta obce

-3-

