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Usnesení z 22. veřejného zasedání OZ dne 26. 9. 2018 
 

Zahájeno v 19:10. 

 

Přítomni: Prexl, Johánek, Voráček, Frančík 

Omluven: Plánička, Kotlan 

 

 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 kontrolní komise 

4) Zpráva finanční komise 

5) Rozpočtová změna 

6) Smlouvy o zřízení věcného břemene 

7) Projednání došlých žádostí 

8) Prodej pozemků 

9) Směna pozemků 

10) Obecní záležitosti 

11) Diskuze 

12) Usnesení 

13) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Jandová 

určení ověřovatelů: Frančík, Janda 

návrhová komise: Voráček, Johánek 

 

Žádost/návrh/usnesení:  

 

Usnesení a) 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–

Frančík, Janda; návrhová komise – Voráček, Johánek 

 

 

 Rozpočtová změna  
 

Usnesení b) OZ schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2018. Změna v příjmech + 850.000,-Kč, 

změna ve výdajích + 850.000,-Kč.  

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 11.875.480,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 11.872.879,-Kč. 
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 Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 
Usnesení c) OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene a dohoda 

o umístění stavby č. IE-12-0013144/SOBS VB/1 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

Usnesení d) Odložení smlouvy z důvodu položení nového asfaltového povrchu na p.č. 348 

v k.ú. Plichtice. Poté bude vyřešeno uložení nového elektrického vedení. 

 

 Projednání došlých žádostí 

 
Usnesení e) OZ schvaluje vydání záměru na prodej pozemku st. 369 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 9 m2. 

 

Usnesení f) OZ schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, 

s.r.o. na novou výši 2.065.600,- Kč. 

 

Usnesení g) OZ schvaluje nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly 

upsány takto: 

 stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 

1,050,000,- Kč 

 přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec 

Žichovice, obec Nezamyslice, a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající 

počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 

společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

 

Usnesení h) OZ schvaluje společenskou smlouvu Pošumavská odpadová, s.r.o. dle 

přiloženého návrhu. 

 

Usnesení i) OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 1841/1 v k.ú. Zavlekov. 

 

Usnesení j) OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 781/3 v k.ú. Skránčice s přizváním 

majitelů sousedních nemovitostí. 

 

Usnesení k) OZ schvaluje zamítnutí žádosti o prodej části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 500 m2. 

 

Usnesení l) OZ schvaluje odložení žádost z důvodů nevyčleněných finančních prostředků 

v rozpočtu obce Zavlekov na rok 2018. 

 

Usnesení m) OZ schvaluje dotaci  mikroregionu PLÁNICKO,z.s.p.o, IČO 68 78 59 17 ve 

výši 25.231,-Kč na instalaci zařízení pro automatické zvonění návesních kapliček v obcích 

sdružení Plánicko – kaplička sv. Anny ve Skránčicích, st. 31 k.ú. Skránčice. 

 

Usnesení n) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 50/2 v k.ú. Zavlekov 

o výměře cca 35 m2. 

 

Usnesení o) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 450 m2 – část A. 
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Usnesení p) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1 

v k.ú. Skránčice o výměře cca 350 m2 – část B s věcným břemenem chůze a jízdy pro 

majitele nemovitosti st. 45 v k.ú. Skránčice – linie bude určena geometrickým plánem. 

 

Usnesení q) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Plichtice 

o výměře cca 350 m2  – část A. 

 

Usnesení r) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Plichtice 

o výměře cca 350 m2  – část B. 

 

Usnesení s) OZ schvaluje odložení žádosti a provedení dalšího místního šetření na pozemek 

p.č. 364/1 v k.ú. Plichtice. 

 

Usnesení t) OZ schvaluje provedení místního šetření na pozemek p.č. 364/1 v k.ú. Plichtice. 

 

Usnesení u) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 860/1 o výměře 

cca 190 m2 s věcným břemenem chůze a jízdy pro majitele nemovitosti 528/23. 

 

Usnesení v) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 2168/2 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 300 m2 – část A. 

 

Usnesení w) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 2168/2 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 200 m2 – část B. 

 

Usnesení x) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Plichtice 

o výměře cca 700 m2 

 

 

 Prodej pozemků 
 

Usnesení y) OZ schvaluje prodej st. 132/1 v k.ú. Zavlekov o výměře 18 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 z) OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 577/22 v k.ú. Zavlekov o výměře 35 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 aa) OZ schvaluje prodej nově vzniklých pozemků p.č. 575/2 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 91 m2 a p.č. 577/46 o výměře 39 m2 …. Parcely jsou vytvořeny geometrickým 

plánem č. 499-380/2018 ze dne 28.6. 2018. Cena pozemku 100,-Kč/m2. OZ pověřuje 

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

pozemku hradí kupující. 

 

Usnesení bb) OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 577/41 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 538 m2…. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 499-380/2018 ze dne 28.6. 

2018. 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 cc) OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 577/45 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 156 m2…. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 499-380/2018 ze dne 28.6. 

2018. Cena pozemku je 100,- Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy 

na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

 

 Směna pozemků 

 
Usnesení dd) OZ schvaluje směnu pozemků v majetku….. p.č. 897 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 20.249 m2, p.č. 1676/31 v k.ú. Zavlekov o výměře 1.127 m2, p.č. 1676/33 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 2.194 m2, p.č. 886 v k.ú. Plichtice o výměře 920 m2, p.č. 378/5 v k.ú. 

Plichtice o výměře 80 m2 za pozemky v majetku obce Zavlekov p.č. 446/47 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 15.713 m2, p.č. 858/2 v k.ú. Zavlekov o výměře 9.153 m2. (Rozdíl výměry 296 m2 

ve prospěch…. bez náhrady pro Obec Zavlekov z důvodu veřejného zájmu-cesta Plichtice a 

pozemky pod ČOV). Náklady spojené s prodejem pozemku hradí Obec Zavlekov. Cena 

pozemku byla po dohodě smluvních stran stanovena na 2,- Kč/m2. 

 

 

 Obecní záležitosti 

 
Usnesení ee) OZ schvaluje zhotovitele na stavební úpravy a rozšíření hasičské zbrojnice 

Plichtice  firmu ZEDNÍK – Karel Plánička, Skránčice 12, 340 34 Plánice IČO 11616354 OZ 

pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo v celkové částce 1.409.861,- Kč s DPH. 

 

Usnesení ff) OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce Zavlekov 

ve výši 8.900,- Kč, pro SDH Zavlekov IČO 64864367 

 

Usnesení gg) OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce Zavlekov 

ve výši 18.000,- Kč, pro Tělovýchovná jednota Sokol Zavlekov, IČO 48353027. 

 

Usnesení hh) OZ schvaluje odměnu za funkci předsedy školské a kulturní…. ve výši 

4.700,- Kč. 

 

Usnesení ii) OZ schvaluje odměnu za funkci člena školské a kulturní komise…. ve výši 

3.100,-  Kč. 

 

Usnesení jj) OZ schvaluje odměnu za funkci člena školské a kulturní komise…. ve výši 

3.100,-  Kč. 

 

Usnesení kk) OZ schvaluje odměnu za funkci člena finanční komise…. ve výši 3.100,- Kč. 

 

Usnesení ll) OZ schvaluje odměnu za funkci člena kontrolní komise…. ve výši 3100 Kč. 

 

Usnesení mm) OZ schvaluje bezúplatný převod pozemku 131/26 v k.ú. Zavlekov od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Zavlekov 

 

Usnesení nn) OZ schvaluje vydání záměru na nákup pozemku 105/3 v k.ú. Zavlekov od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Zavlekov a pověřuje 

starostu obce k dalšímu jednání. 
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Usnesení oo) OZ schvaluje zařazení pana…. do pořadníku žadatelů o zaměstnání. 

 

 Diskuze 

 

 Usnesení 

 

  Závěr 

 
Jednání ukončeno ve 20:15 hodin. 

 

 

 
 

Zapsala: ………. 

Jandová

 

 

 

 

Ověřili: ………. 

Frančík 

…….. 

Janda

Starosta obce: ……. 

Prexl

 


