24. U S N E S E N Í
z veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Zavlekově konané dne 9.6.2006 ve Skránčicích
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) Zpráva školské komise
4) Projednání závěrečného účtu za rok 2005 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 – Hnojského
Václava a Kalistu Františka. Pan Maxa Rostislav provedl kontrolu usnesení z minulé veřejné
schůze obecního zastupitelstva konané 10.3.2006 v Plichticích. Před dalším jednáním bylo
odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně ( stav zápisu – pro :
proti : zdržel se)

Zpráva školské komise:
Zprávu školské komise přednesl její předseda p. Vaňourek Vladislav a seznámil
občany s jejím složením, činností a akcemi komisí pořádanými.
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2005:
Starosta obce seznámil občany s rozborem hospodaření Obce Zavlekov k 31.12.2005.
Příjmy celkem po konsolidaci činili 5.166.071,67 Kč. Výdaje celkem po konsolidaci činili
4.109.650,12 Kč. Obec Zavlekov hospodařila se ziskem 1.056.421,5 Kč. Podrobný rozbor
hospodaření Obce Zavlekov najdete na internetových stránkách www.zavlekov.ic.cz.
Závěrečný účet byl vyvěšen na veřejných deskách dle zákona.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•
•
•
•

zprávu skupiny ČEZ o přerušení dodávky elektřiny 22.6.2006.od 8:00 – do 12:00
v obci Zavlekov.
upozornění majitelů na nežádoucí pohyb psů bez dozoru v revíru mysliveckého svazu.
nabídku cukrářské výroby od p. Jaroslava Průchy.
zprávu o zapojení občanů do plánování sociálních služeb prostřednictvím dotazníků.
předložení návrhu zadání územního plánu velkého územního celku Plzeňského kraje.
kolaudační rozhodnutí části stavby (garáž a hobby dílna) pro Romana a Pavlu
Přerostových.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žádost pí. Kolaříkové ze Skránčic ohledně odkupu části obecního pozemku, nutno
doložit podrobnější informace.
poděkování občanského sdružení Diakonie Broumov za poskytnutí daru (ošacení) a
prosbu o přispění finanční částkou
protokol o odběru vzorku pitné vody a kontrolním zjištění
vyrozumění o provedení kontroly na OÚ Zavlekov KÚ Plzeňského kraje , předmětem
kontroly je dodržování podmínek programu obnovy venkova.
rozhodnutí o změně názvu právnické osoby Základní škola Zavlekov na Základní
škola a mateřská škola Zavlekov, příspěvková organizace.
výkresy návrhu opravy vzdušné sítě v Plichticích.
potvrzení o trestním oznámení p.Miroslavem Přerostem ohledně krádeže a vloupání do
hasičské zbrojnice v Zavlekově.
znalecké posouzení k funkčnímu využití parcely „ostatní plochy“ u Hnačovského
rybníka p. Ing. Karla Brůhy.
oznámení o ukončení šetření k likvidaci škodné události ze dne 3.9.2004 (vadné el.
relé a následné počítání ve vysoké sazbě spotřeba el. energie) , náhrada škody ve výši
19 163 Kč.
oznámení o konání dražebního jednání ohledně nemovitostí a parcel v k.ú. Vlčnov dne
20.6.2006 v 10:30 hod v sídle exekutorského úřadu.
oznámení o uhrazení všech pohledávek obce u Jany Plasové.
prosba občanského sdružení Fondu ohrožených dětí o příspěvek.
oznámení advokátní kanceláře Štancl & Roubal o provedení znaleckého posudku Ing.
Václavem Kellnerem ohledně soudního sporu mezi Obcí Zavlekov a p. Miroslavem
Řeřichou.
schválení Provozního řádu vodovodu pro veřejnou potřebu obce Zavlekov KHS
Plzeňského kraje.
usnesení Policie ČR obvodní oddělení Plánice o odložení věci trestného činu krádeže
a vloupání do hasičské zbrojnice v Zavlekově.

Zastupitelstvo schválilo:
•
•
•

•

•
•

závěrečný účet Obce Zavlekov k 31.12.2005 bez výhrad. (8:0:0)
změnu rozpočtu obce Zavlekov na rok 2006 v příjmech pol. 4112 původní částka
70 000 Kč a po obdržení příspěvku na výkon státní správy od Krajského úřadu částka
navýšena na 75 803 Kč. (8:0:0)
pracovníky na letní sezónu 2006 do ATC Valcha z 6 žádostí byly schváleni tito
občané na úklid Hnojská Marie (8:0:0) a Šlehoferová Olga (8:0:0) obě na 4 hod.
denně a do recepce Králová Marie (7:0:1) a Pacholíková Karin (8:0:0), neschváleni
byly občané Král Ladislav (0:8:0) a Kolaříková Jana (0:7:1).
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zavlekov za rok 2005 tzv. AUDIT,
přezkoumání hospodaření bylo provedeno 27.3.2006 a 10.4.2006 pracovnicemi
finanční kontroly ekonomického odboru KÚ Plzeňského kraje, zpráva byla přečtena a
nedostatky musí být odstraněny do konce roku 2006 sl. Soumarovou účetní obce a p.
Černíkem Blažejem starostou obce. (8:0:0)
zrušení domény a služeb firmy Compact Bohemia ohledně provozu webových stránek
www.zavlekov.cz. (8:0:0)
stanovení počtu 9 členů zastupitelstva obce Zavlekov pro volby v roce 2006. (8:0:0)
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•
•
•
•
•
•
•
•

odměny pracovníků v ATC Valcha částkou 60 Kč/hod a do 15 % odměny podle
kvality odvedené práce. Nástup pracovníků do recepce byl stanoven na 19.6.2006 a na
úklid 1.7.2006. (8:0:0)
pronájem rybníka v Mladicích pro tyto žadatele : Šlechta Zdeněk, Šlechta František,
Šlechta Antonín, Lukeš Karel, Nováček Josef, Matoušek Michal za roční nájemné
4500 Kč na dobu třech let.(8:0:0)
žádost o úhradu za topení a teplou vodu za rok 2005 odečtením z předplaceného
nájemného pro Petra Melče Zavlekov. (8:0:0)
úpravy Místního rybářského řádu pro výkon sportovního rybolovu na rybníce Valcha.
(8:0:0)
nabídku na praní prádla od firmy MABET Sušice z důvodů lepší cenové nabídky.
(8:0:0)
nákup 2 ks pneumatik na traktor Zetor za 15 000 Kč jenž patří obci Zavlekov. (8:0:0)
prodloužení pracovní smlouvy pro p. Emila Neuberta do konce října 2006. (8:0:0)
nákup 4 ks savic pro SDH Skránčice za obvyklou cenu v roce 2007, hasiči se zavázali
odpracováním brigádnických prací z části provedených již v roce 2006. (8:0:0)

Zastupitelstvo neschválilo:
•
•

žádosti o letní brigádu u obce Zavlekov pro Zd. Koubka, Fr. Šlechtu a Janu Karešovou
z důvodu nedostatku pracovní činnosti, kterou by mohli pro obec vykonávat. (0:8:0)
žádost o odprodej části obecního pozemku parcela č. 2168/2 v k.ú. Zavlekov o kterou
žádá Evžena Lenerová Klatovy Mánesova 795/III, zastupitelstvo provedlo místní
šetření. (0:8:0)

Zastupitelstvo projednalo:
•

žádost o zřízení věcného břemene chůze pro přístup k Hnačovskému rybníku přes
parcely p.č. 835 č.p. 775/4, 775/1 a 788 v k.ú. Skránčice jejichž vlastníkem je obec
Zavlekov.

Diskuse:

-pí. Šiplová

- připomínka ohledně možnosti oplechování a zřízení okapů na kapličce ve
Skránčicích a vyřešení problému s vlhkostí zdiva.

-p. Kotlan

- dotaz na opravu odvodňovacího roštu přes komunikaci u kapličky ve
Skránčicích a odstranění prohlubně též u kapličky ve Skránčicích.

Zapsal: Maxa Rostislav

Černík Blažej

Ověřovatelé: Hnojský Václav
Kalista František

starosta obce
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