23. U S N E S E N Í
z veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Zavlekově konané dne 10.3.2006 v Plichticích
Přítomni: Hnojský Václav, Maxa Rostislav, Kalista František, Plánička Karel
Soumar Míra,Vaňourek Vladislav, Černík Blažej, Fous František.
Omluveni:
Nepřítomni: Zahálka Miroslav.
Program: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení z minulé veřejné schůze 3) Akce na rok 2006
4) Schválení ceníku v ATC Valcha na rok 2006 5) Květnové oslavy
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 – Hnojského
Václava a Fouse Františka. Pan Maxa Rostislav provedl kontrolu usnesení z minulé veřejné
schůze obecního zastupitelstva konané 16.12.2005 v Zavlekově. Před dalším jednáním bylo
odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně ( stav zápisu – pro :
proti : zdržel se)

Seznámení občanů s akcemi obce v roce 2006:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starosta obce p. Černík seznámil občany s akcemi konanými obcí v roce 2006.
oprava opěrné zdi u Prantlů.
pokračování akce Inženýrské sítě k rodinným domkům,jsou v tom zahrnuty – návoz
štěrku pod komunikaci,vybudování opěrných zdí,osazení betonových
obrubníků,osazení a napojení kanalizačních pustí,podklad pod asfaltový koberec a
dokončení veřejného osvětlení.
oprava opěrné kamenné zdi u domu číslo 17 a oprava omítek.
prodloužení dešťové kanalizace a asfaltový koberec k domu číslo 59.
výsprava asfaltové plochy na návsi v Plichticích a Skránčicích.
provedení asfaltového koberce k Šímovi,Šlehoferovi,Přerostovi a Kupcovi,penetrace
k Tancošovi a Peřkavcovi.
drobné práce – Vlčnov,oprava kanalizace.
oprava dřevěných konstrukcí stropů na Špýcharu,požádáno o dotaci.
rekonstrukce hřiště u ZŠ Zavlekov,požádáno o dotaci.
ATC Valcha – nátěry chatek,nová podlaha v chatce číslo 2,opravy stěn u sociálního
zařízení a úpravy hřišť.
vodovod Zavlekov – nákup šoupat a uzávěrů v hodnotě 21 000,- Kč a jejich výměna.

Květnové oslavy:
Starosta obce seznámil občany s konáním květnových oslav a položením věnců
k pomníku padlých z I. a II. světové války. Žáci ZŠ a MŠ Zavlekov předvedou kulturní
vystoupení.
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Ceník pro ATC Valcha na rok 2006:
Starosta obce seznámil občany s novým ceníkem pro ATC Valcha na rok 2006 a
nutností zvýšení cen cca o 20%, z důvodu stále se zvyšujících nákladů na provoz kempu. Dále
oznámil občanům o možnosti přijetí dvou pracovníků do recepce a jednoho pracovníka na
úklid pro sezónu 2006 v ATC Valcha, přihlášky je možno podat do 21.4.2006 a nástup
26.6.2006.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nabídka evidenčních známek pro psy.
oznámení údajů pro vodní bilanci za rok 2005.
nabídka Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury na nový způsob, jak lépe informovat
veřejnost o kulturních akcích.
dopis z MÚ v Klatovech o předložení podkladů ohledně akce „Úprava klubovny
hasičské zbrojnice a okolí“.
dotazník ohledně Agroturistiky na Šumavě.
kupní smlouvu na odkup lesních pozemků v k.ú. Vlčnov.
usnesení Okresního soudu v Klatovech o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných
prací Josefu Duffkovi.
metodický návod k povolování kácení mimolesní dřevinné zeleně podle zákonu o
ochraně přírody a krajiny.
oznámení o změně kontaktních pracovníků,kteří jsou určeni pro koordinaci dozorové
činnosti a vyřizování telefonických dotazů Ministerstvo vnitra oddělení dozoru Plzeň.
informace o postupech a konáních ohledně Ptačí chřipky.
rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje odbor školství o změně názvu školy.
přehled součtů k jednotlivým městským úřadům za platby na veřejno prospěšné účely
za rok 2005.
žádost Karin Pacholíkové o zaměstnání v ATC Valcha jako recepční.
žádost o povolení výměny střešní krytiny a drobné zednické úpravy ve Skránčicích čp.
24 pro Janu a Rudolfa Kolaříkovi.
žádost Marie Králové o zaměstnání v ATC Valcha jako recepční.
žádost Ladislava Krále o zaměstnání v ATC Valcha jako recepční.
žádost o vypracování zprávy z místa bydliště pro Andreu Vaňourkovou.
usnesení Krajského soudu v Plzni v konkursní věci úpadce Ing. Jiřího Plase.
dopis Koupalové Libuše ohledně zrušení jednohrobu č.100.
upozornění na povinnosti provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu. Krajská
hygienická stanice.
nabídku služeb zajištění provozu a servisu ČOV od Šumavských vodovodů a
kanalizací a.s.
žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova pro akci
Inženýrské sítě pro výstavbu R.D. v Zavlekově.
výpis rozdělení jednotek požární ochrany do prvního stupně poplachu obcím
z operativní dokumentace.
výběrové šetření v domáctnostech „Životní podmínky 2006“od ČSÚ.
upozornění na změnu čísla účtu společnosti ČEZ.
darovací smlouvu Honebního společenstva Zavlekov obecnímu úřadu Zavlekov na
opravu kostela.
žádost o poskytnutí dotace na hřiště u školy.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zprávu o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a
zastupitelstvech obcí v roce 2006.
průběh jednání mezi obcí a panem Ing. Brůhou o změně územního plánu Hnačovský
rybník.
nabídku na výstavbu bezdrátové sítě internet od firmy Wifilan.
informace ohledně přerušení dodávky elektřiny.
písemné stanovisko ohledně udělení státního občanství ČR pro pana Kiričenko.
rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích od KÚ
Plzeňského kraje v částce 23628,-Kč.
zvýšení ceny zkapalněného uhlovodíkového plynu.
nabídku na úpravny vody od firmy APS-Praha s.r.o.
oznámení komunikační závady od Policie ČR.
zprávu Policie ČR obvodní oddělení Plánice o činnosti za druhé pololetí 2005.
prosbu o uspořádání humanitární sbírky v obci Zavlekov Diakonie Broumov.
oznámení o zániku zástavního práva ze dne 9.1.2006 Katastrální úřad Klatovy.
dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Zavlekov.
uzavření pracovní smlouvy s p. Neubertem od 1.1. 2006 do 30.6. 2006 z důvodu
nemoci p. Zdeňka.
školení hasičů

Zastupitelstvo schválilo:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

nový ceník pro ATC Valcha na rok 2006, zvýšení cen o cca. 20%. (8:0:0)
deliminaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny v Zavlekově do rozpočtu
Obecní knihovny v Nalžovských Horách na základě uzavřené dohody mezi OÚ
Nalžovské Hory a OÚ Zavlekov na nákup knih a režijní náklady v částce 8500,- Kč.
(8:0:0)
smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách jejího konání pro sl. Janu
Karešovou na obecním úřadě v Zavlekově od 29.5 – do 9.6.2006. (8:0:0)
žádost TJ Sokola Zavlekov o finanční příspěvek na turnaj ve stolním tenise v částce
polovičních nákladů na úhradu za vytápění. (8:0:0)
prodej obecního pozemku v k.ú. Skránčice pro B. Strnada a E. Strnadovou za 100,Kč/m2 pro vybudování studny, vyhláška byla vydána.. (8:0:0)
poražení několika obecních dřevin ve třech lokalitách obce Zavlekov dle zákonu o
ochraně přírody a krajiny,dle technické dokumentace. (8:0:0)
žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les dle zákona o ochraně přírody a krajiny
v k.ú. Skránčice č.p. 764/1 pro firmu PRAGIA a.s. v zastoupení panem Zdeňkem
Koubkem. (7:0:1)
finanční příspěvek v částce 17 720,- Kč pro zajištění dopravní obslužnosti na území
Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2006. (8:0:0)
žádost o nákup hadic a savic pro SDH Zavlekov v ceně: savice – 11855,- Kč a hadice
4ks – 6644,- Kč. (8:0:0)
žádost o pronájem obecního rybníka v Mladicích pro p. Šlechtu Zdeňka, Nováčka
Josefa, Šlechtu Františka a Matouška Michala a tím pádem o prodloužení stávající
nájemní smlouvy o 3 roky za podmínek že se nikdo jiný do 31. 3. 2006 nepřihlásí.
(8:0:0)
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Zastupitelstvo neschválilo:
•

žádost Jany Plasové o prominutí penále z prodlení v částce 34 968,50 Kč. (0:8:0)

Zastupitelstvo projednalo:
•

žádost p. Jaroslava Šlehofera o rozšíření cesty k jeho nemovitosti vzhledem k těžké
zimní údržbě.

Diskuse:

-pí. Špičáková - připomínka na nutnost opravy veřejného osvětlení v Plichticích, Skránčicích
a Zavlekově.
-p. Špičák

– nabídka prodeje vodárenského materiálu od Šumavských vodovodů a
kanalizací za výhodné ceny.

Zapsal: Maxa Rostislav

Černík Blažej

Ověřovatelé: Hnojský Václav
Fous František

starosta obce
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