Výpis z 5. veřejného zasedání OZ dne 25. 9. 2019
Zahájeno v 19:05
Přítomni: Prexl, Voráček, Šipla, Frančík, Bechynský, Kutka, Procházka, Kirpal
Omluven: Plánička
viz Prezenční listina-Příloha č.1

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Kontrola usnesení
Zpráva finanční a kontrolní komise
Projednání došlých žádostí
Prodej pozemků
Územní plán obce Zavlekov
Obecní záležitosti
Diskuze
Závěr

veřejné zasedání vede: Prexl
určení zapisovatele: Jandová
určení ověřovatelů: Bechynský, Voráček
návrhová komise: Kirpal, Procházka

Usnesení
Usnesení 5/1: 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, Voráček; návrhová komise–Kirpal, Procházka.
Usnesení 5/2: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 1841/1
v k.ú. Zavlekov o velikosti cca 50 m2 (pozemek před nemovitostí č.p. 16).
Usnesení 5/3: OZ schvaluje zamítnutí části žádosti na prodej části pozemku p.č. 1841/1
v k.ú Zavlekov o výměře cca 45 m2 (pozemek za nemovitostí č.p. 16).
Usnesení 5/4: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1
v k.ú. Skránčice o velikosti cca 600 m2 (část B).
Usnesení 5/5: OZ schvaluje vydání záměru na prodej pozemku s.t. 82 o výměře 49 m2,
pozemku p.č. 800/6 o výměře 81 m2 a část pozemku p.č. 800/1 o výměře cca 350 m2 vše v
k.ú. Plichtice.
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Usnesení 5/6: OZ neschvaluje zřízení věcného břemene- služebnosti na pozemku p.č. 800/1
v k.ú. Plichtice z důvodu umístění vodovodní trubky.
Usnesení 5/7: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1
v k.ú. Skránčice o výměře cca 450 m2.
Usnesení 5/8: OZ schvaluje vydání záměru na prodej
v k.ú. Zavlekov o výměře 8 m2.

pozemku p.č. 1841/18

Usnesení 5/9: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 758/1 v k.ú. Skránčice
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
Usnesení 5/10: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 2168/2 v k.ú. Zavlekov
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
Usnesení 5/11: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 2168/2 v k.ú. Zavlekov
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
Usnesení 5/12: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 860/1
v k.ú. Plichtice o velikosti cca 90 m2.
Usnesení 5/13: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 860/1 v k.ú. Plichtice
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
Usnesení 5/14: OZ schvaluje možnou směnu části pozemku p.č. 497/11 o výměře
cca 2820 m2 v k.ú. Zavlekov za pozemky p.č. 640/1 o výměře 1499 m2 a p.č. 683 o výměře
90 m2 v k.ú. Plichtice. a části pozemků p.č. 497/6 ,p.č. 497/7 a pozemek p.č. 497/12
v k.ú. Zavlekov o výměře cca 1150 m2.(Pozemky v k.ú. Zavlekov viz Příloha č. 2)
Usnesení 5/15: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č. 522/1 a p.č. 525/1
v k.ú. Zavlekov s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
Usnesení 5/16: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku osadě Plichtice z.s. na pořádání dětského
dne v Plichticích dne 24.8.2019 na občerstvení a odměny pro děti ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení 5/17: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce
Zavlekov ve výši 11.472,-Kč pro organizaci Oblastní charity Sušice.
Usnesení 5/18: OZ neschvaluje nabídku firmy Atlas software a.s. na program CODEXIS
Green – Zákony ČR a všechny dokumenty z nich vycházející.
Usnesení 5/19: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/5 v k.ú. Plichtice o
výměře 140 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 294-1050/2019 ze dne
11.6. 2019. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní
smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení 5/20: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/6 v k.ú. Plichtice o
výměře 240 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 294-1050/2019 ze dne
11.6. 2019. Cena pozemku je 100,-Kč/ m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní
smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
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Usnesení 5/21: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2019. Změna v příjmech + 507.900,Kč, změna ve výdajích + 507.900,-Kč.
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.337.490,-Kč. Výdaje celkem po
konsolidaci (upravený rozpočet) 14.932.921,-Kč.
Usnesení 5/22: OZ schvaluje nepodnikat další právní kroky ve věci vrácení vyplacené
částky odměny (odchodného) p. Vaňourka..
Usnesení 5/23: OZ schvaluje Vnitřní směrnici – Pravidla pro vyřizování petic a stížností.
Usnesení 5/24: OZ schvaluje vydání záměru na nákup pozemků p.č. 2292 o výměře 32 m2
a p.č. 21/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Zavlekov za cenu 100,-Kč/m2.
Usnesení 5/25: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 19094-01 mezi obcí Zavlekov a Silnice
Klatovy a.s - předmět plnění oprava asfaltového povrchu plocha před obchodem
v Zavlekově za cenu 196.772,80 + DPH.
Usnesení 5/26: OZ schvaluje bezplatný převod pozemků p.č. 119/5 a p.č. 877 v k.ú.
Plichtice nebo jejich případnou koupi.

OZ bere na vědomí
1) Kontrola usnesení ze 4. veřejného zasedání OZ konaného dne 3. 7. 2019 v Zavlekově–zápis
i s přílohami z minulého zasedání je zde a ověřovatelé zápis četli, souhlasí s ním.
2) Zpráva finanční komise ze dne 19. 9. 2019 přednesena p. Voráčkem. Jednalo se o kontrolu
Fin 10-12M.
3) Zpráva kontrolní komise ze dne 19 .9. 2019 přednesena p. Šiplou. Jednalo se o kontrolu
knihy jízd vozidel obce Zavlekov a dohod o provedení práce.
4) Informace o rozpočtové změně č. 5/2019 - změna schválená starostou obce ze dne 12.8.2019
5) Právní stanovisko na rozsudek okresního soudu v Klatovech ze dne 17. 1. 2019 ve věci
obviněných p. V. Vaňourka a M. Kotlanové
6) Dodatek k licenční smlouvě číslo 01545 – o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS se společností Triada, spol. s.r.o.
7) Žádost o změnu místa uložení kontejnerů na tříděný odpad Zavlekov náves. OZ na svém
4. veřejném zasedání rozhodlo o přemístění kontejneru na textil a úpravu povrchu pod
kontejnery; žadatel vyrozuměn. Žádost o dodatečné informace ohledně stávajících
kontejnerů
 jak bylo místo vybráno
 kdo rozhodl o umístění kontejnerů
 kdo je odpovědný za nepořádek v okolí kontejnerů
8) Státní pozemkový úřad-dražba pozemku. Obec Zavlekov podá nabídku na koupi pozemku.
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Závěr
Jednání ukončeno ve 20:50 hodin.

Zapsala:

……….
Jandová

Ověřili:

………….
Bechynský

Starosta obce:

…….
Prexl

………….
Voráček
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