
Zápis ze 7. veřejného zasedání  obecního zastupitelstva 

 Obce Zavlekov konaného dne 16.12.2015 v Zavlekově 
 

 

Zasedání bylo zahájeno v 1913 hodin. 

 

 

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

                     Tomáš Prexl, Josef Voráček 

 

Omluveni:   --- 

 

 

Program schůze: 
 1) zahájení 

 2) kontrola usnesení 

 3) schválení rozpočtu na rok 2016  

 4) projednání došlých žádostí 

 5) obecní záležitosti 

 6) diskuse 

 7) usnesení 

  8) 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 Karla Pláničku. 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 6. zasedání OZ v Zavlekově  konaného  dne 23.11.2015 

v Zavlekově 
Kontrolu usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva konané dne 23.11.2015 v Zavlekově 

provedl místostarosta obce Josef Voráček. 

 

 

3) Schválení rozpočtu na rok 2016 
Seznámení s příjmovou a výdajovou stránkou rozpočtu na rok 2016 provedl místostarosta obce 

Josef Voráček. 

 



 
   



 
 

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

 

  

4) Projednání došlých žádostí  
1) uzavření pachtu na parcelu č. 1575/1 v k.ú. Zavlekov (Valcha), cena 2.200,- Kč/1 ha 

v případě uzavření pachtu na parcelu č. 1575/1 v k.ú. Zavlekov je nutno ponížit výměru 

propachtované parcely o část, kterou zabírá přístupová cesta, vyježděná po této parcele, 

v katastru nemovitostí nezapsaná 

  

a) žádost pana Jaroslava Benedikta 

výsledek hlasování - Pro 0 : Proti 5 : Zdržel se 1   

 

b) žádost pana Václava Petráně  

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

 



2) žádost manželů Zdeňka a Dany Fidlerových o prodej části parcely č. 1568/1 v k.ú. Zavlekov 

(Valcha) 

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

 

3) žádost paní Jiřiny Pergnerové o prodej části parcely č. 800/1 v k.ú. Plichtice u její chaty EV 

34, výměra cca 20 m2, hlasováno o záměru obce prodat uvedenou část této parcely 

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

 

4) pronájem bytu č. 3 v čp. 56 v Zavlekově 

 

 a) žádost pana Václava Soumara 

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

 
b) žádost paní Izabely Spolwindové 

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

 

5) žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Zavlekov, IČO 48353027 o zapsání svého sídla na adresu 

Obce Zavlekov, tj. Zavlekov čp. 56   

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

 

6) doplnění usnesení  VZ OZ ze dne 23.11.2015 č. 9 písm. ch), kdy za text schválen prodej části 

pozemkové parcely č. 824/2 v k.ú. Plichtice u chaty EV3, žádost podána vlastníkem EV3 paní 

Věrou Šebestovou se doplňuje : cena prodeje pozemku bude 200,- Kč/m2, plocha prodávaného 

pozemku je cca 180 m2 a náklady spojené s prodejem pozemku bude hradit kupující. 

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

 

7) změna a doplnění usnesení VZ OZ ze dne 23.11.2015 č. 9 písm. l), kdy v textu schváleno 

uzavření nájemních smluv obecních bytů, včetně propadlých, v čp. 17, v čp. 56 a v čp. 108, vše 

v Zavlekově, s platností od 1.1.2016, cena nájmu zůstane zachována dle původních smluv  se ruší 

část textu, a to cena nájmu zůstane zachována dle původních smluv a za předchozí schválený text 

se doplňuje  : cena nových nájemních smluv bytů bude stanovena ve výši 40,- Kč/m2. Dle 

ustanovení §698 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) se v čp. 17 uplatní sleva ve výši 20% 

ze schválené ceny a v čp. 56 se uplatní sleva ve výši 20% ze schválené ceny. 

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

   

 

5) Obecní záležitosti 
1) s odkazem na ustanovení § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), ve 

znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 99 odst. 2) téhož zákona, schválení 

pravomoci starostovi obce panu Tomáši Prexlovi činit jednotlivá rozpočtová opatření v rámci 

jednoho rozpočtového opatření v jednom kalendářním měsíci, a to : 

: ve výdajové části do výše 100.000,- Kč včetně a 

: v příjmové části bez omezení. 

 

Rozpočtová opatření ve výdajové části v částkách vyšších než 100.000,- Kč může starosta obce 

samostatně provádět jen v případech : 



a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 

b) v případě zapojení výdaje vyžadujícího nutný výdaj na zajištění chodu obce v případech 

havárie nebo stavu nouze, výdaje k odvrácení možných škod a výdaje k včasnému provedení 

úhrady z důvodu předejití penalizace, 

c) úhrad pokut nebo penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu, 

d) nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, 

protože výdaj musí být realizován. 

 

Současně s výše uvedeným si zastupitelstvo obce vyhrazuje, a to i s odkazem na ustanovení § 103 

odst. 4) písm. e) téhož zákona, tj. zákona o obcích č. 128/2000 Sb., právo na informaci o každém 

rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva 

konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. 

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

 

2) Rozpočtová změna č. 1/2015 – výdajová stránka 

§3119-Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání –  

- snížení výdajů o 100.000,- Kč na 392.467,- Kč, 

§2310-Pitná voda – zvýšení výdajů o 20.000,- Kč na 150.000,- Kč, 

§3341-Rozhlas a televize – zvýšení výdajů o 5.000,- Kč na 5.800,- Kč, 

§3631-Veřejné osvětlení – zvýšení výdajů o 20.000,- Kč na 170.000,- Kč, 

§3634-Lokální zásobování teplem – zvýšení výdajů o 10.000,- Kč na 130.000,- Kč, 

§3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené –  

   - zvýšení výdajů o 20.000,- Kč na 170.000,- Kč, 

§5512-Požární ochrana – zvýšení výdajů o 5.000,- Kč na 60.000,- Kč, 

§ 6171-Činnost místní zprávy – zvýšení výdajů o 20.000,- Kč na 2.420.000,- Kč. 

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

 

3) uhrazení předložených faktur za rok 2012 a rok 2013 firmou KOMKA kominictví s.r.o. ve 

výši 17.116,- Kč, obec si je vědoma svého závazku na základě dohledání těchto faktur 

v účetnictví obce 

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

 

4) uhrazení dlužné částky za rozhlasový poplatek ve výši 1.350,- Kč na základě upomínky 

provozovatele veřejného média dne 30.11.2015 s termínem úhrady do 21 dnů ode dne přijetí 

upomínky,  

dluh vznikl z důvodu chybně nastavené zálohy, úhrada již provedena, a to dne 30.11.2015 

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

 

5) zaslání 40 ks závěsných kalendářů na rok 2016 Jízda králů partnerskou obcí Vlčnov 

s požadavkem na úhradu částky ve výši 1.600,- Kč 

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

 

6) seznámení se Smlouvou o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

odpadů předložená společností Pošumavská odpadová, s.r.o., IČO 4510984, se sídlem Dr. 

Sedláka 782, 339 01 Klatovy 

- jedná se o převzetí dosavadních služeb zajišťovaných Technickými službami Klatovy v oblasti 

komunálního odpadu, nová společnost byla založena společníky Město Klatovy a Město Sušice 



- doba trvání smlouvy je navržena na dobu určitou, a to do 31.12.2016 a její uzavření je 

podmíněno schválením zastupitelstva obce dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. e) zákona č. 

128/2000 Sb. (zákon o obcích) a úhradou vkladu jako budoucího společníka této společnosti ve 

výši 30,- Kč za každého obyvatele obce 

 

7) seznámení s provedením výmazu pohledávek týkající se stavební parcely č. 31, jejíž součástí 

je stavba čp. 17 a pozemkových parcel č. 22 a č. 24 v k.ú. Zavlekov váznoucí ve prospěch pana 

Josefa Babky ve výši 10.000,- Kč a paní Marie Faflové ve výši 25,- Kč na základě notářského 

zápisu č. NZ 211/2015 (povinnost uzavření notářského zápisu je daná zákonem), částka spojená 

s tímto výmazem činila 5.598,- Kč a sestává se z poplatku za proceduru spojenou se sepsáním 

notářského zápisu a z poplatku za vložení formou vkladu do katastru nemovitostí 

 

8) žádost pana Stanislava Johánka jako vlastníka sousedního pozemku o pokácení stromu na 

parcele č. 749/4 v k.ú. Zavlekov (u mateřské školy Zavlekov) z důvodu poškozování stávající 

podezdívky oplocení, starostou obce bude vydáno příslušné rozhodnutí 

  

9) ve dnech 7. a 8.1.2016 proběhne na katastru obce Zavlekov Tříkrálová sbírka 

 

10) na silnici Mladice-Suchá v úseku Mladice-areál firmy AZS 98 s.r.o. dochází k poškozování 

některých sousedních pozemků u této silnice, jedná se o pozemky fyzických vlastníků, těleso 

silnice je ve vlastnictví Plzeňského kraje, jak sdělil starosta obce, bylo jednáno se Správou a 

údržbou Plzeňského kraje se střediskem Sušice o zjednání nápravy a oprav vzniklých poškození 

 

 

6) Diskuse  
1) paní  Prantlová 

: na dotaz, zda bude opravena místní cesta Skránčice-Plichtice odpověděl starosta obce, že opravy 

probíhaly, největší výtluky byly na části cesty opraveny, opravy pak byly přerušeny z důvodu 

dvou havárií vodovodního řadu v Zavlekově, v plánu je pokračovat v hrubých opravách, při 

dostatku finančních prostředků se plánuje opravit tato cesta i ve větším měřítku, 

: na dotaz vyřezání křoví podél výše uvedené cesty odpověděl starosta obce, že v případě 

pozemků ve vlastnictví obce ano, 

: na dotaz prodeje obecních pozemků odpověděl starosta obce, že v případě přiléhajících částí 

k jednotlivým vlastnickým nemovitostem nebo nutnému zázemí u těchto nemovitostí by takové 

prodeje mohly proběhnout, ceny jednotlivých pozemků či lokalit by měly být předmětem 

připravované cenové vyhlášky obce 

 

2) paní Marie Matějovicová poděkovala starostovi obce a obecnímu úřadu za vybílení a 

provedení dosavadních úprav zastávky ČSAD na návsi u obchodu 

 

 

 

 

 

 

 



7) Usnesení 
a) schválen rozpočet na rok 2016, 

b) schváleno uzavření pachtu na parcelu č. 1575/1 v k.ú. Zavlekov (Valcha), cena 2.200,- Kč/1 ha 

ve prospěch pana Václava Petráně, neschváleno ve prospěch pana Jaroslava Benedikta, 

c) neschválena žádost manželů Zdeňka a Dany Fidlerových o prodej části parcely č. 1568/1 v k.ú. 

Zavlekov (Valcha), 

d) schválen záměr na prodej části parcely č. 800/1 v k.ú. Plichtice, cca 20 m2 ve prospěch paní 

Jiřiny Pergnerové, majitelky chaty EV 34, 

e) schválen pronájem bytu č. 3 v čp. 56 v Zavlekově ve prospěch pana Václava Soumara, 

neschváleno ve prospěch paní Izabely Spolwindové, 

f) schválena žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Zavlekov, IČO 48353027 o zapsání svého sídla 

na adresu Obce Zavlekov, tj. Zavlekov čp. 56, 

g) schváleno doplnění usnesení  VZ OZ ze dne 23.11.2015 č. 9 písm. ch), 

h) schválena změna a doplnění usnesení VZ OZ ze dne 23.11.2015 č. 9 písm. l), 

ch) schválena pravomoc starostovi obce panu Tomáši Prexlovi činit jednotlivá rozpočtová 

opatření v rámci jednoho rozpočtového opatření v jednom kalendářním měsíci, a to : 

: ve výdajové části do výše 100.000,- Kč včetně a 

: v příjmové části bez omezení, 

rozpočtová opatření ve výdajové části v částkách vyšších než 100.000,- Kč může starosta obce 

samostatně provádět jen v případech : 

: rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 

: v případě zapojení výdaje vyžadujícího nutný výdaj na zajištění chodu obce v případech havárie 

nebo stavu nouze, výdaje k odvrácení možných škod a výdaje k včasnému provedení úhrady 

z důvodu předejití penalizace, 

: úhrad pokut nebo penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu, 

: nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, 

protože výdaj musí být realizován, 

i) schválena Rozpočtová změna č. 1/2015 – výdajová stránka, 

j) schváleno uhrazení předložených faktur za rok 2012 a rok 2013 firmou KOMKA kominictví 

s.r.o. ve výši 17.116,- Kč, 

k) schváleno uhrazení dlužné částky za rozhlasový poplatek ve výši 1.350,- Kč na základě 

upomínky provozovatele veřejného média, 

l) schválena úhrada 40 ks závěsných kalendářů na rok 2016 Jízda králů partnerskou obcí Vlčnov 

ve výši 1.600,- Kč 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Závěr 
Na závěr vystoupil starosta obce, který v krátkosti poděkoval všem přítomným za účast a popřál 

hodně zdaru a úspěchů v novém roce 2016. 

 

 

 

Jednání ukončeno v 2013 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: 

………………………… 

         Miroslav Frančík 

 

Ověřili: 

…………………………   ………………………… 

                   Stanislav Johánek         Karel Plánička 

 

 

Starosta obce:  ………………………… 

                      Tomáš Prexl 

 

 

Místostarosta obce: ………………………… 

           Josef Voráček 


