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Výpis z 1. veřejného zasedání OZ dne 19. 12. 2018 
 

Zahájeno v 19:10 

 

Přítomni: Prexl, Voráček, Šipla, Plánička, Frančík, Bechynský, Kutka, Procházka, Kirpal 

Omluven: -  

 

 Zahájení 

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

usnášeníschopnosti OZ, přednesení programu VZ OZ 

Program:  

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Zpráva finanční a kontrolní komise 

4) Rozpočet 

5) Inventury 

6) Projednání došlých žádostí 

7) Prodej pozemků 

8) Smlouvy s ČEZ Distribuce 

9) Obecní záležitosti 

10) Diskuze 

11) Usnesení 

12) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Jandová 

určení ověřovatelů: Bechynský, Plánička 

návrhová komise: Kutka, Voráček 

 

Usnesení 1/1: OZ schvaluje s odkazem na ustanovení § 92 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. 

(zákon o obcích) prohlášení o usnášeníschopnosti OZ, přednesení programu VZ OZ, 

hlasování o něm, o změně a doplnění, určení zapisovatele - Jandová, určení ověřovatelů - 

Bechynský, Plánička, návrhová komise - Kutka, Voráček 

 

Usnesení 1/2: OZ schvaluje rozpočet obce Zavlekov na rok 2019 Na příjmové stránce ve 

výši 12.786.600,-Kč a na výdajové stránce ve výši 12.782.031,-Kč. Rozpočet je přebytkový 

a to ve výši 4.569,-Kč. 

 

Usnesení 1/3: OZ schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. na rok 2019. Na příjmové 

stránce ve výši 3.910.000,-Kč a na výdajové stránce ve výši 3.910.000,-Kč. Rozpočet je 

vyrovnaný. 

 

Usnesení 1/4: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č.10/2018. Změna v příjmech + 837.600,-

Kč, změna ve výdajích + 420.000,-Kč. Financování - 417.600,-Kč 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.577.080,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 13.756.879,-Kč 

 

Usnesení 1/5: OZ schvaluje plán inventur na rok 2018. 
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Usnesení 1/6: OZ schvaluje likvidační komisi ve složení hlavní inventarizační komise. 

 

Usnesení 1/7: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 1841/1 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 110 m2. 

 

Usnesení 1/8: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 364/1 v k.ú 

(část  – A).  

 

Usnesení 1/9: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 364/1 v k.ú. 

Plichtice o výměře cca 100 m2 (část – B). 

 

Usnesení 1/10: OZ OZ schvaluje provedení místního šetření na pozemek p.č. 1841/4 v k.ú. 

Zavlekov. 

 

Usnesení 1/11: OZ schvaluje provedení místního šetření na pozemky p.č. 860/1 a 860/8 

v k.ú. Plichtice. 

 

Usnesení 1/12: OZ zamítá žádost pana …,majitele nemovitosti Zavlekov 48, o prodej části 

pozemku p.č. 50/2 v k.ú. Zavlekov. 

 

Usnesení 1/13: OZ schvaluje dotaci městu Plánice ve výši 269.000,- Kč z rozpočtu obce 

Zavlekov na úhradu nákladů na opravu hřbitovní zdi v Nicově. Pověřuje starostu obce 

podepsáním smlouvy. 

 

Usnesení 1/14: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s. st. 396 v k.ú. Zavlekov o výměře 9 m2. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje 

starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem 

pozemku hradí kupující. 

 

Usnesení 1/15: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku paní …, majitelce nemovitosti 

Skránčice E4, p.č. 758/11  v k.ú. Skránčice o výměře 542 m2. Parcela je vytvořena 

geometrickým plánem č. 222-66/2018 ze dne 28. 11. 2018. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. 

OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené 

s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

Usnesení 1/16: OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

služebnosti a smlouvu provést stavbu č. IV-12-0013649 mezi obcí Zavlekov a ČEZ 

Distribuce, a.s.. Pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy. 

 

Usnesení 1/17: OZ schvaluje poskytnutí účelové vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 2.000,-Kč pro SDH Skránčice IČO 64864341, účel dotace – rozsvícení 

vánočního stromku ve Skránčicích. 

 

Usnesení 1/18: OZ schvaluje poskytnutí účelové vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 2.000,-Kč pro SDH Plichtice IČO 64864791, účel dotace – dětský den 

v Plichticích. 

 

Usnesení 1/19: OZ schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č 222/2016 mezi Obcí 

Zavlekov a Farma Číhaň s.r.o. IČO 26349558 – změna v oddílu III odstavec 1 – výše 
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pachtovného byla stanovena od 1. 1. 2018 na 3.000,-Kč/ha a od 1. 1. 2019 na 3.500,-Kč/ha. 

Pověřuje starostu obce podepsáním dodatku. 

Usnesení 1/20: OZ schvaluje splátkový kalendář pro nájemníka v bytě čp. 108, byt 3/4 - 

dluh 46.563,-Kč. Navrhovaná částka splátky je pro dlužníka 2.000,- Kč/měsíc. Splácení 

dluhu je splatné od ledna 2019. 

 

Usnesení 1/21: OZ stanovuje cenu pitné vody od 1. 1. 2019 pro obec Zavlekov 1 m3 za 20,-

Kč včetně DPH. 

 

Usnesení 1/22: OZ stanovuje výši poplatku za komunální odpad na rok 2019 ve stejné výši 

dle vyhlášky 1/2016. 

 

Usnesení 1/23: OZ schvaluje řád veřejného pohřebiště Zavlekov. 

 

Usnesení 1/24: OZ stanovuje cenu za užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti obce 

Zavlekov od 1. 1. 2019 ve výši 20,-Kč za 1 m2/rok. 

 

Usnesení 1/25: OZ schvaluje výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi obcí 

Zavlekov a paní …- podepsanou dne 29. 12. 2004. Výpověď dohodou ke dni 28. 2. 2019. 

Pověřuje starostu obce podepsáním výpovědi. 

 

Usnesení 1/26: OZ stanovuje ceny za pronájem obecních pozemků ve výši 10,-Kč za 1 m2 

od 1. 1. 2019. 

 

Usnesení 1/27: OZ zamítá podání přihlášky do sdružení místních samospráv. 

 
OZ bere na vědomí: 

 

1) Kontrolu usnesení z ustavujícího veřejného zasedání OZ konaného dne 31. 10. 2018 

v Zavlekově - zápis i s přílohami z minulého zasedání je zde a ověřovatelé zápis četli, 

souhlasí s ním. 

 

2) Zprávu kontrolní komise ze dne 28. 11. 2018 přednesena p. Šiplou. Jednalo se o zprávu 

kontroly knihy jízd, plnění VZOZ a dohody o provedení práce. 

 

3) Zprávu finanční komise ze dne 11. 12. 2018 přednesena p. Voráčkem. Jednalo se o 

kontrolu Fin 10-12M, pokladna, návrh rozpočtu obce Zavlekov a ZŠ a MŠ Zavlekov p.o. na 

rok 2019, poskytnuté dotace. 

 

4) Informaci o rozpočtové změně č. 9/2018- změna schválená starostou obce ze dne 

20. 11. 2018 

 

5) Žádost manželů Dolejších, majitelů nemovitosti Skránčice E11, o prodej části pozemku 

p.č. 781/3 v k.ú. Skránčice. Žádost odložena z důvodu chybějících podpisů žadatelů. 

Dne 25.6.2018 byla dodána žádost s podpisy. Schváleno místní šetření. Dne 22.10.2018 byla 

žádost zrušena.  

 

6) Žádost o rekonstrukci sociálního zařízení v přední části v areálu ATC Valcha. Odložení 

žádosti z důvodu nutnosti zjištění rozsahu možné investice. 
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7) Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku od Krajské úřadu Plzeňského kraje pro 

obec Zavlekov.  Příspěvek na hospodaření v lesích. Účel dotace – ekologické a k přírodě 

šetrné technologie při hospodaření v lesích. Finanční příspěvek ve výši 3.240,-Kč. 

 

8) Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku od Krajské úřadu Plzeňského kraje pro 

obec Zavlekov.  Příspěvek na hospodaření v lesích. Účel dotace – obnova, zajištění a 

výchova lesních porostů do 40 let věku. Finanční příspěvek ve výši 6.560,-Kč. 

 

9) Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku od Krajské úřadu Plzeňského kraje pro 

obec Zavlekov.  Příspěvek na hospodaření v lesích. Účel dotace – obnova, zajištění a 

výchova lesních porostů do 40 let věku. Finanční příspěvek ve výši 27.590,-Kč. 

 

10) Oznámení společnosti O2 Czech Republic a.s. o zrušení telefonního automatu v obci 

Zavlekov v roce 2019. 

 

11) Dne 3. 10. 2018 valná hromada České spořitelny rozhodla o vytěsnění minoritních 

akcionářů, uplynutím jednoho měsíce došlo k nucenému přechodu vlastnictví všech akcií na 

Erste Group. Peněžní plnění je 1.328,-Kč/akcie. Obec Zavlekov vlastnila 700 ks akcií (700 

x 1.328,-= 929.600,-Kč). 

 

12) Linka Bezpečí  

 

 Diskuze 
 zimní údržba komunikací 

 ČOV 

 cesta a osvětlení ve Skránčicích 

 

 Usnesení 

 

  Závěr 
 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast při zasedání a popřál všem pěkné prožití 

vánočních svátků.  

 

Jednání ukončeno ve 20:35 hodin. 

 

 
 

Zapsala: ………. 

Jandová

 

 

 

 

Ověřili: ………… 

Bechynský 

…………. 

Plánička

Starosta obce: ……. 

Prexl

 


