
Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

 Obce Zavlekov konaného dne 20.4.2016 v Zavlekově 
 

 

Zasedání bylo zahájeno v 1904 hodin 

 

 

Přítomni:  Miroslav Frančík, Stanislav Johánek, Milan Kotlan, Karel Plánička,  

                     Tomáš Prexl, Josef Voráček 

 

Omluveni:  ---  

 

 

 

 

Program schůze: 
 1) zahájení 

 2) kontrola usnesení 

 3) projednání došlých žádostí 

 4) obecní záležitosti 

 5) diskuse 

 6) usnesení 

 7) závěr 

 

 

1) Zahájení    
Jednání zahájil starosta obce pan Tomáš Prexl, přivítal přítomné, seznámil je s programem veřejné 

schůze a s odkazem na ustanovení § 92 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) sdělil 

přítomným, že obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet. Určil zapisovatele pana Miroslava 

Frančíka a ověřovatele zápisu pana Stanislava Johánka a pana Milana Kotlana. Před dalším 

jednáním bylo odsouhlaseno, že o každé záležitosti se bude hlasovat ihned a samostatně (výsledek 

hlasování – Pro : Proti : Zdržel se). 

  výsledek hlasování - Pro 6 : Proti 0 : Zdržel se 0   

 

 

2) Kontrola usnesení z 9. veřejného zasedání OZ v Zavlekově  konaného  dne 

11.3.2016 v Zavlekově 
Kontrolu usnesení z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 11.3.2016 

v Zavlekově provedl místostarosta obce Josef Voráček. 

 

 

3) Projednání došlých žádostí 
1) schválení záměru o odkoupení části pozemkové parcely č. 71/1 a části stavební parcely č. 34 o 

velikosti cca 29 m2 a prodej části pozemkové parcely č. 1841/4 o velikosti cca 79 m2, vše 

v katastrálním území Zavlekov, za cenu 50,- Kč/m2 pro prodej i pro koupi, pokud bude mít Obec 



možnost ovlivnit výběr příslušného geodeta na provedení zaměření oddělení, bude se podílet i na 

úhradě ceny této zakázky 

výsledek hlasování - Pro 6 : Proti 0 : Zdržel se 0   

 

 2) žádost paní Ludviky Prantlové, Plichtice EV 57 o odkoupení části pozemku okolo její chaty 

E57 v Plichticích dle přiloženého plánku, žadatelka upřesnila svoji původní žádost předběžně 

projednávanou na 9. VZ OZ ze dne 11.3.2016, viz bod 3) odst. 6), nadále trvá na koupi, o pronájem 

nemá zájem 

   výsledek hlasování - Pro 0 : Proti 6 : Zdržel se 0   

 

3) žádost školské komise o poskytnutí dotace na pořádání dětského dne 4.6.2016 ve výši 3.500,- 

Kč 

výsledek hlasování - Pro 6 : Proti 0 : Zdržel se 0   

 

4) žádost pana Petra Niemetze, Zavlekov 108 o snížení nájemného v bytě 1/3 z důvodů 

přetrvávajících problémů s vlhkostí a plísněmi v tomto nájemním bytě v budově čp. 108 

v katastrálním území Zavlekov, předběžně projednávanou na 8. VZ OZ dne 5.2.2016, viz bod 3) 

odst. 7) 

 nehlasováno :  po provedeném místním šetření přistoupeno k opravě spínače větráku  

  a větráku samého a odloženo z důvodu vyzkoušení pravidelného používání  

  odvětrávání dotčených prostor v bytě 

 

5) žádost o zřízení osadního výboru Plichtice dle ustanovení § 120 zákona č. 128/2000 Sb. (o 

obcích) s tím, že na předsedu OV je navrhován pan Pavel Šipla (čp.1) a za členy OV jsou 

navrhováni pan Antonín Karlík (čp.9), paní Pavla Bolinová (EV 66), pan Marian Molnár (čp. 48) 

a paní Libuše Špičáková (čp. 30) 

výsledek hlasování - Pro 6 : Proti 0 : Zdržel se 0   

 

6) žádost manželů Pavla a Ivony Poduškových, Prusíkova 486/III, Klatovy o prodej části 

pozemkové parcely č. 855 v katastrálním území Plichtice u jejich chaty EV 52 z důvodu zde se 

nacházející vyvrtané studny 

 nehlasováno : bude projednáno na dalším VZ 

 

7) žádost manželů Františka a Miroslavy Prchalových, Lipová 566/IV, Klatovy o prodej části pp. 

522/1 o výměře cca 356 m2 v katastrálním území Zavlekov, přiléhající k pp. 522/3 u chaty EV 60 

(vlastníkem je pouze Miroslava Prchalová) 

 nehlasováno : žádost doručena dne 19.4.2016, bude projednána na dalším VZ 

  

8) žádost manželů Františka a Miroslavy Prchalových, Lipová 566/IV, Klatovy o prodej části pp. 

760/1 o výměře cca 187 m2 v katastrálním území Plichtice, přiléhající k jejich pp. 760/24 u chaty 

EV 10 

 nehlasováno : žádost doručena dne 19.4.2016, bude projednána na dalším VZ 

   

 

 

 



4) Obecní záležitosti 
1) projednání žádosti SDH Plichtice s odkazem na bod 3) odst. 3)  9. VZ OZ ze dne 11.3.2016 o 

poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce na výstavbu dřevěné pergoly u stávající 

hasičské zbrojnice čp. 45 na st.p. 39 v katastrálním území Plichtice – realizace stavby včetně 

sociálního zázemí počínaje stavebním povolením je domluvena předběžně na rok 2017 

 

2) nabídka ÚZSVM, pracoviště Klatovy o převodu pozemkové parcely č. 843/2 v katastrálním 

území Skránčice o výměře 2 792 m2 s druhem pozemku ostatní plocha-silnice, v případě předložení 

listiny o prohlášení této parcely za silnici lze parcelu získat bezúplatným převodem, jinak prodejem 

   

3) vyvolání opětovného jednání týkající se směnné smlouvy na pozemky v katastrálním území 

Zavlekov mezi Obcí Zavlekov, Davidem Haladou a manželi Karlem a Marií Haladovými 

projednávanou na 18. VZ OZ dne 18.4.2014 z důvodu správních nedostatků při schvalovacím 

procesu 

 

4) e-mailová informace TJ Sokola Vráž-Černošice o dosavadní spolupráci s Obcí Zavlekov a 

s nabídkou o jejím pokračování : 

: TJ Sokol nabízí za poskytnutí možnosti užívání blíže neurčeného pozemku na období 2-3 týdnů 

v roce mj. brigádní výpomoc, finanční příspěvek formou nájemného popř. sponzorského daru, 

úhradu vodného, likvidaci vzniklého odpadu,  

: ve svěřené lokalitě se zavazují dodržovat protipožární opatření 

  výsledek hlasování - Pro 0 : Proti 6 : Zdržel se 0   

 

5) schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, příspěvkové organizace obce, za rok 2015 : 

: výsledkem hospodaření je přebytek ve výši 34.531,52 Kč, tento přebytek částečně pokrývá ztrátu 

v hospodaření z roku 2014 v částce 107.369,65 Kč. Zbylá částka ztráty ve výši 72.838,13 Kč se 

převádí do roku 2016    

 výsledek hlasování - Pro 6 : Proti 0 : Zdržel se 0    

 

6) výběrové řízení na místo zaměstnance obce, žádost pana Miloslava Kareše 

 výsledek hlasování - Pro 6 : Proti 0 : Zdržel se 0     

 

7) schválení ceníku ATC Valcha na období od 15.6.2016 do 14.6.2017 

 výsledek hlasování - Pro 6 : Proti 0 : Zdržel se 0      

 

8) pozvánka široké veřejnosti na pietní akt kladení věnců k pomníku padlých na návsi v Zavlekově 

dne 8.5., na oslavu zavlekovské poutě dne 22.5., na dětský den dne 4.6. a na soutěž hasičských 

družstev v Zavlekově dne 11.6. 

 

 

 

 

 

 

 



5) Diskuse  
paní Ludvika Prantlová – opětovně vznesla dotaz na opravu místní komunikace Skránčice-

Plichtice, 

 

pan Marian Molnár – obdobný dotaz na cestu v Plichticích 

 

pan Pavel Šipla – dotaz na další jednání týkající se zabezpečení havarijního stavu stavby čp. 11 na 

st.p. 23 v Plichticích ve vlastnictví manželů Ing. Jaroslava a Ley Stulíkových, 

 

 

6) Usnesení 
a) schválen záměr o odkoupení části pozemkové parcely č. 71/1 a části stavební parcely č. 34 o 

velikosti cca 29 m2 a prodej části pozemkové parcely č. 1841/4 o velikosti cca 79 m2, vše 

v katastrálním území Zavlekov, za cenu 50,- Kč/m2 pro prodej i pro koupi, 

 

b) neschválena žádost paní Ludviky Prantlové, Plichtice EV 57 o odkoupení části pozemku okolo 

její chaty E57 v Plichticích, 

 

c) schválena žádost školské komise o poskytnutí příspěvku na pořádání dětského dne 4.6.2016 ve 

výši 3.500,- Kč,  

 

d) schválena žádost o zřízení osadního výboru Plichtice dle ustanovení § 120 zákona č. 128/2000 

Sb.,  

 

e) neschválena nabídka TJ Sokola Vráž-Černošice o další spolupráci s Obcí Zavlekov,  

 

f) schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ Zavlekov, příspěvkové organizace obce, za rok 2015, 

 

g) schválena žádost pana Miloslava Kareše o zaměstnání u obce, 

 

h) schválen ceník ATC Valcha na sezonu 2016-2017 

 

 

7) Závěr 
Na závěr vystoupil starosta obce, který v krátkosti poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání ukončeno v 2046 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: 

………………………… 

       Miroslav Frančík 

 

Ověřili: 

…………………………   ………………………… 

                   Stanislav Johánek         Milan Kotlan 

 

 

Starosta obce:  ………………………… 

                      Tomáš Prexl 

 

 

Místostarosta obce: ………………………… 

           Josef Voráček 


