25. U S N E S E N Í
z veřejné schůze obecního zastupitelstva
v Zavlekově konané dne 1.9.2006 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) Průběh sezóny v ATC
Valcha 4) Činnost finanční a 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 – Hnojského
Václava a Kalistu Františka. Pan Maxa Rostislav provedl kontrolu usnesení z minulé veřejné
schůze obecního zastupitelstva konané 9.6.2006 ve Skránčicích. Před dalším jednáním bylo
odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně ( stav zápisu – pro :
proti : zdržel se)

Zpráva finanční komise:
Zprávu finanční komise přednesl její předseda p. Hnojský Václav a seznámil občany
s jejím složením a činností.
Průběh sezóny v ATC Valcha:
Starosta obce p. Černík Blažej seznámil občany s průběhem letošní sezóny v ATC
Valcha a stavem tržby k 1.9. 2006, jež činní 856 672,- Kč.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s došlou poštou, oznámeními a
rozhodnutími, které obec dostala od minulé veřejné schůze Obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo schválilo:
•

•

žádost o poskytnutí slevy z vodného pro rekreační objekt Zavlekov 103 pro p.
Jaromíra Pecha , kdy došlo k nechtěnému odběru vody cca 400 m3, z důvodu otevření
vodovodní přípojky v zimním období nezjištěným pachatelem. OZ rozhodlo o 50 %
slevě na vodné. (8:0:0)
žádost pí. Jaroslavy Fousové o dotaci na podporu provozu prodejny v Plichticích
formou úhrady spotřebované elektrické energie od 1.7.2006 – 30.9.2007. (8:0:0)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

žádost Gabriely Duffkové o stržení dlužné částky na topení ve výši 3724,- Kč, teplé
vody ve výši 1133,- Kč , vodného ve výši 209,- Kč , ČOV ve výši 883,50 Kč a
poplatku za odpady ve výši 600,- Kč z předplaceného nájmu.(8:0:0)
žádost společnosti BEGOP s.r.o. na stanovení průzkumného území Zavlekov. (8:0:0)
žádost pí. Zdeňky Švecové o pronájem obecního pozemku u chaty č.45 v k.ú. Plichtice
cca 600 m2, odprodej tohoto pozemku nebyl OZ schválen. (8:0:0)
žádost TJ Sokola Zavlekov o finanční podporu na nákup cen pro sportovní turnaje cca
v hodnotě 3500,- Kč. (8:0:0)
jednostranné zvýšení nájemného v obecním bytě č. 45 pro p. Václava Hnojského dle
příslušných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. od 1.1.2007 o 11,7 % (7:0:1)
vstup do Místní akční skupiny Pošumaví. (8:0:0)
nákup a zhotovení pohlednic Obce Zavlekov a ATC Valcha v ceně 14 400,- Kč.
(8:0:0)
odměnu účetní obce sl. Soumarové ve výši 15 % ze základní mzdy za 1. pololetí roku
2006. (8:0:0)
změnu rozpočtu obce na rok 2006 z důvodu havarijního stavu vodovodního řadu a
s tím spojenou akci „ Přeložka vodovodního řadu“. Jedná se o přeložení vodovodního
potrubí o průměru 160 mm a délce 150 m , jež vedlo přes soukromý pozemek a kde
docházelo k častým poruchám. Náklady na tuto akci se budou pohybovat okolo
200 000,- Kč. Starosta obce požádal KÚ Plzeň o dotaci na tuto akci. (8:0:0)

Zastupitelstvo neschválilo:
•
•
•
•

žádost o odprodej pronajatých obecních pozemků u rekreační chaty Plichtice 6/E6 p.
č. 760/1 o rozloze 287,5 m2 pro p. MUDr. Pavla Krejčího. (0:8:0)
žádost o zřízení věcného břemene chůze pro přístup k Hnačovskému rybníku přes
parcely, jejímž vlastníkem je obec Zavlekov č.p. 775/4 , 775/1 a 788 v k.ú. Skránčice.
(0:8:0)
žádost o prodej 300 m2 obecního pozemku u chaty č. 28 v k.ú. Skránčice pro p. Vítka
Josefa, OZ umožní pronájem 15 m2 pozemku pro stavbu dřevěné pergoly. (0:8:0)
žádost o povolení k osazení odnímatelného plůtku v obci Skránčice na obecním
pozemku č. 841/1, který bude sloužit k zamezení přístupu volně pobíhajících psů pro
Milana a Pavlu Pillerovi. (0:8:0)

Zastupitelstvo projednalo:
•
•

odměnu pro matrikářku obce pí. Pavlu Přerostovou, OZ dalo návrh na jednorázovou
roční odměnu za rok 2005, která bude s pí. Přerostovou projednána.
žádost o odprodej pozemku části parcely p.č. 40/2 pro Luboše Machuldu , jedná se o
135 m2 dle geometrického plánu.
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Diskuse:

-p. Bechyňský

- neuspokojivý stav komunikací a jejich údržba do obce Plichtice.

-pí. Špičáková

- připomínka ohledně nedostatečně častého vývozu odpadních kontejnerů
v katastru obce Plichtice.
- nabídka a oznámení o akci sběrných surovin ohledně výkupu PET lahví
v ZŠ Zavlekov.
- dotaz ohledně sečení obecních prostranství v obci Plichtice zaměstnanci
obce a zlepšení současného stavu.
- připomínka špatného stavu kanalizační sítě při přívalových deštích a
nutnosti zkontrolování a vyčištění kanalizačních šachet.
- dotaz na natření plechové střechy kapličky v Plichticích . Natření slíbily
místní hasiči a obec Zavlekov přislíbila nákup barev a materiálu.

-p. Hnojský
-p. Šipla
-pí. Zelenková
-pí. Karlíková

Zapsal: Maxa Rostislav

Černík Blažej

Ověřovatelé: Hnojský Václav
Kalista František

starosta obce

-3-

