
Zápis z 8. veřejného zasedání  obecního zastupitelstva 

 Obce Zavlekov konaného dne 5.2.2016 v Zavlekově 
 

 

Zasedání bylo zahájeno v 1900 hodin. 

 

 

Přítomni:  Stanislav Johánek, Milan Kotlan, Karel Plánička, Tomáš Prexl, Josef Voráček 

 

Omluveni:  Miroslav Frančík  

 

 

 

 

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 zapisovatelku paní Bc. Hanu 

Perniklovou 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 5 : Proti 0 : Zdržel se 0   

 

 

2) Kontrola usnesení ze 7. zasedání OZ v Zavlekově  konaného  dne 16.12.2015 

v Zavlekově 
Kontrolu usnesení ze 7. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 16.12.2015 v Zavlekově 

provedl místostarosta obce Josef Voráček. 

 

 

3) Projednání došlých žádostí 
1) žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ dne 10.3.2016 

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

 



 2) e-mailová žádost Společnosti MELCHIEL s.r.o. o zakoupení balíčku z Denního stacionáře 

Domovinka a sociálně terapeutických dílen Klíček z Bohumína v ceně 699,- Kč + poštovné 89,- 

Kč 

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

 

3) e-mailová žádost pana Miloslava Šiply z Agentury SUMUS, Blovice o pronájem nebytových 

prostor v areálu obecního špejcharu a pozemku před ním z důvodu pořádání výstav a kulturních 

akcí 

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

 

4) žádost pana Pavla Přerosta jako vlastníka pozemkové parcely č. 925 v k.ú. Zavlekov o obnovení 

přístupnosti obecní cesty č. 2253 v k.ú. Zavlekov (vlastník Obec Zavlekov), část pp. 2253 je 

osázena stromky, je tak zamezen přístup na pp. 925 

 nehlasováno : bylo jednáno s vlastníkem pozemkových parcel č. 924/1 a č. 924/2 

            v k.ú Zavlekov, panem Františkem Maškem, cesta bude zpřístupněna v plném rozsahu     

 

5) žádost Sboru dobrovolných hasičů Plichtice, IČO 64864791 o zapsání svého sídla na adresu čp. 

45 (hasičská zbrojnice) v k.ú. Plichtice, která je součástí stavební parcely č. 39   

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

 

6) žádost Sboru dobrovolných hasičů Skránčice, IČO 64864341 o zapsání svého sídla na adresu 

čp. 28 (hasičská zbrojnice) v k.ú. Skránčice, která je součástí stavební parcely č. 70   

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

 

7) žádost pana Petra Niemetze, Zavlekov 108 o snížení nájemného z důvodů přetrvávajících 

problémů s vlhkostí a plísněmi v nájemním bytě v budově čp. 108 v k.ú. Zavlekov 

 nehlasováno : bude provedeno místní šetření na místě samém 

 

8) doplnění žádosti projednávané na 6. VZ OZ dne 23.11.2015 o připojení vody z obecní studny 

na pozemkové parcele č. 860/1 v k.ú. Plichtice pro EV 65 v k.ú. Plichtice, vlastník Marcela 

Soukupová, Školní 225, Nová Role, 

 nehlasováno :  dne 25.1.2016 zveřejněn záměr Obce, bude hlasováno na příštím VZ OZ 

 

9) prodej pozemku paní Jiřině Pergnerové ke stavbě EV 34 v k.ú. Plichtice, pozemek oddělen 

geometrickým plánem č. 275-1001/2016 z pp. 800/1 v k.ú. Plichtice jako pp. 800/26 v k.ú. 

Plichtice o výměře 25 m2, cena je 200,- Kč za 1 m2. Záměr obce prodat uvedenou část parcely č. 

800/1 byl schválen na 7. VZ OZ dne 16.12.2015. 

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

   

 

4) Obecní záležitosti 
1) schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Zavlekov č. 1/2016, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

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

 

 



2) schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Zavlekov č. 2/2016, o místním poplatku ze psů 

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

  

3) schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Zavlekov č. 3/2016, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

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

 

4) informace o provedené Rozpočtové změně č. 2/2015 – výdajová stránka 

§ 6171-Činnost místní zprávy – snížení výdajů o 99.000,- Kč na 2.321.000,- Kč, 

§3634-Lokální zásobování teplem – zvýšení výdajů o 7.000,- Kč na 137.000,- Kč, 

§3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené –  

   - zvýšení výdajů o 2.500,- Kč na 172.500,- Kč, 

§6112-Zastupitelstva obcí – zvýšení výdajů o 89.500,- Kč na 889.500,- Kč. 

 nehlasováno : zastupitelstvo bere na vědomí s ohledem  

                                     na bod 5) odst. 1)  7. VZ OZ dne 16.12.2015         

 

5) schválení Smlouvy o spolupráci, jejímž cílem je koordinace činnosti při realizaci společné 

stavby č. 2153 „I/22 Zavlekov – průtah“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, státní 

příspěvkovou organizací 

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

 

6) žádost Plzeňského kraje, IČO 70890366, o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní 

obslužnosti ve výši 16.840,- Kč 

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

 

7) schválení Smlouvy č. 00812016 s Plzeňským krajem, IČO 70890366, o poskytnutí účelové 

dotace z dotačního titulu B – Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu Podpora 

hospodaření v lesích 2014 – 2020, výše poskytované dotace 55.800,- Kč 

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

 

8) e-mailová žádost paní Marcely Peřkavcové o zavedení osvětlení k domu čp. 41 na st.p. 52/2 

v k.ú. Zavlekov a vyasfaltování úseku pp. 1850/3 v k.ú. Zavlekov od komunikace Zavlekov-

Plichtice za dům čp. 41, 

osvětlení bude realizováno v průběhu roku 2016,  

vyasfaltování by se realizovalo v následných letech 

  

9) informace o odpadech v roce 2015 a o vyúčtování služeb v čp. 56 a v čp. 108 v Zavlekově 

 

10) žádost paní Marie Turkové o zatrubnění vytékající kanalizace v horní části pp. 528/23 v k.ú. 

Plichtice z důvodu zápachu a nepořádku a v další etapě zatrubnění spodní části otevřené stoky 

 

11) informace o Základní škole a mateřské škole Zavlekov, příspěvkové organizace obce 

 

 

 

 



5) Diskuse  
pan Karel Křesák – poděkování obci za technické provedení odvětrání sálu v restauraci Pod hradem 

v Zavlekově 

 

 

6) Usnesení 
a) neschválena žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha o připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2016, 

b) neschválena žádost Společnosti MELCHIEL s.r.o. o zakoupení balíčku z Denního stacionáře 

Domovinka a sociálně terapeutických dílen Klíček z Bohumína v ceně 699,- Kč + poštovné 89,- 

Kč, 

c) neschválena žádost žádost pana Miloslava Šiply z Agentury SUMUS, Blovice o pronájem 

nebytových prostor v areálu obecního špejcharu a pozemku před ním z důvodu pořádání výstav a 

kulturních akcí, 

d) schválena žádost Sboru dobrovolných hasičů Plichtice, IČO 64864791 o zapsání svého sídla na 

adresu čp. 45 (hasičská zbrojnice) v k.ú. Plichtice, která je součástí stavební parcely č. 39, 

e) schválena žádost Sboru dobrovolných hasičů Skránčice, IČO 64864341 o zapsání svého sídla na 

adresu čp. 28 (hasičská zbrojnice) v k.ú. Skránčice, která je součástí stavební parcely č. 70, 

f) schválen prodej pozemku paní Jiřině Pergnerové ke stavbě EV 34 v k.ú. Plichtice, pozemek 

oddělen geometrickým plánem č. 275-1001/2016 z pp. 800/1 v k.ú. Plichtice jako pp. 800/26 v k.ú. 

Plichtice o výměře 25 m2, cena je 200,- Kč za 1 m2, 

g) schválena Obecně závazná vyhláška Obce Zavlekov č. 1/2016, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

h) schválena Obecně závazná vyhláška Obce Zavlekov č. 2/2016, o místním poplatku ze psů, 

ch) schválena Obecně závazná vyhláška Obce Zavlekov č. 3/2016, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, 

i) schválena Smlouva o spolupráci, jejímž cílem je koordinace činnosti při realizaci společné stavby 

č. 2153 „I/22 Zavlekov – průtah“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, státní 

příspěvkovou organizací, 

j) schválena žádost Plzeňského kraje, IČO 70890366, o poskytnutí účelové dotace na zajištění 

dopravní obslužnosti ve výši 16.840,- Kč, 

k) schválena Smlouva č. 00812016 s Plzeňským krajem, IČO 70890366, o poskytnutí účelové 

dotace z dotačního titulu B – Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu Podpora 

hospodaření v lesích 2014 – 2020, výše poskytované dotace 55.800,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

Jednání ukončeno v 2000 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

………………………… 

       Bc. Hana Perniklová 

 

Ověřili: 

…………………………   ………………………… 

                   Stanislav Johánek         Milan Kotlan 

 

 

Starosta obce:  ………………………… 

                      Tomáš Prexl 

 

 

Místostarosta obce: ………………………… 

           Josef Voráček 


