Zápis z 21. veřejného zasedání OZ dne 4. 7. 2018
Zahájeno v 19:05 hodin
Přítomni: Prexl, Voráček, Johánek, Plánička, Kotlan, Frančík
Omluven: –

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) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočtová změna
4) Smlouva o zřízení věcného břemene–služebnosti
5) Projednání došlých žádostí
6) Prodej pozemků
7) Obecní záležitosti
8) Diskuze
9) Usnesení
10) Závěr
veřejné zasedání vede: Prexl
určení zapisovatele: Jandová
určení ověřovatelů: Kotlan, Plánička
návrhová komise: Voráček, Johánek
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–
Kotlan, Plánička, návrhová komise–Voráček, Johánek.

2) Kontrola usnesení
1) Kontrola usnesení z 20. veřejného zasedání OZ konaného dne 20. 4. 2018 v Zavlekově–zápis
i s přílohami z minulého zasedání je zde a ověřovatelé zápis četli, souhlasí s ním.
OZ bere na vědomí

3) Rozpočtová změna č.5
Usnesení b) OZ schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2018. Změna v příjmech + 712.000,-Kč,
změna ve výdajích + 712.000,-Kč.
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 11.025.480,-Kč. Výdaje celkem po
konsolidaci (upravený rozpočet) 11.022.879,-Kč.
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4) Smlouva o zřízení věcného břemene–služebnosti
Usnesení c) OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-120006090/VB/1 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s.

5) Projednání došlých žádostí
1) Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje podporu Linky bezpečí, z.s. na provoz v částce
3000,- Kč.
Neschváleno
2) Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí dotace na spolufinancování terénního
programu spolku Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách na území města
Klatovy pro občany regionu Klatovska v částce 1.289,-Kč.
Neschváleno
3) Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí finanční podpory asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost.
Neschváleno
4) Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání vyhlášky o zkrácení doby nočního klidu.
Neschváleno
Usnesení d) OZ schvaluje plánovanou akci Plichtice, KT, pč.47–NN a souhlasí se vstupem
na pozemky.
Usnesení e) OZ schvaluje vydání záměru na prodej pozemku 577/22 v k.ú. Zavlekov o
výměře 35 m2.
Usnesení f) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku 364/1 v k.ú. Plichtice o
výměře cca 220 m2- část A
Usnesení g) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku 364/1 v k.ú. Plichtice o
výměře cca 100 m2 - část B
Usnesení h) OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku 760/1 v k.ú. Plichtice o
výměře cca 450 m2.
Usnesení i) OZ schvaluje vydání záměru na prodej pozemku s.t. 132/1 v k.ú. Zavlekov o
výměře 18 m2.
Usnesení j) OZ schvaluje místní šetření na pozemek 50/2 v k.ú. Zavlekov o výměře cca
35 m2.
Usnesení k) OZ schvaluje vydání záměru na směnu části pozemku par.č. 810 v k.ú. Vlčnov
u Zavlekova o velikosti 5-6 m2 za pozemek s.t. 14 v k.ú. Vlčnov u Zavlekova o stejné
výměře.
Usnesení l) OZ schvaluje místní šetření na pozemek 758/1 v k.ú. Skránčice s přizváním
majitelů sousedních nemovitostí.
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Usnesení m) OZ schvaluje místní šetření na pozemek 758/1 v k.ú. Skránčice s přizváním
majitelů sousedních nemovitostí.
5) Žádost o prodej části pozemku 758/1 v k.ú. Skránčice o výměře cca 500 m2. Odložení
žádosti. OZ pověřuje starostu obce kontaktovat žadatele k upřesnění žádosti.
Usnesení n) OZ schvaluje místní šetření na pozemek 364/1 v k.ú. Plichtice s přizváním
majitelů sousedních nemovitostí.
Usnesení o) OZ schvaluje místní šetření na pozemek 860/1 v k.ú. Plichtice s přizváním
osadního výboru Plichtice.
Usnesení p) OZ schvaluje místní šetření na pozemek 2168/2 v k.ú. Zavlekov s přizváním
majitelů sousedních nemovitostí.
Usnesení q) OZ schvaluje místní šetření na pozemek 760/1 v k.ú. Plichtice s přizváním
majitelů sousedních nemovitostí.
6) Žádost o prodej části pozemku 781/3 v k.ú. Skránčice. Žádost odložena z důvodu
chybějících podpisů žadatelů. Starosta obce vyzve žadatele k jejich doplnění.
Usnesení r) OZ nesouhlasí s navrženými pozemky pro možnou směnu. OZ pověřuje starostu
obce Zavlekov v dalším jednání ohledně možné směny.

6) Prodej pozemků
Usnesení s) OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku …, p.č. 860/9 v k.ú. Plichtice o
výměře 60 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 286-27/2018 ze dne 25.5.2018.
Cena pozemku je 100 Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej
pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení t) OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku ... p.č. 2168/18 v k.ú. Zavlekov
o výměře 195 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 497-24/2018 ze dne
11.5.2018. Cena pozemku 100,- Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy
na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení u) OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku … p.č. 784/9 v k.ú. Skránčice o
výměře 86 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 221-1024/2018 ze dne
11.5.2018. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní
smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení v) OZ schvaluje prodej nově vzniklých pozemků ... p.č. 800/29 v k.ú. Plichtice o
výměře 215 m2 a p.č. 806/14 v k.ú. Plichtice o výměře 123 m2. Parcela je vytvořena
geometrickým plánem č. 284-1011/2018 ze dne 9.5.2018. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ
pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení w) OZ schvaluje prodej nově vzniklých pozemků … p.č. 800/28 v k.ú. Plichtice o
výměře 186 m2 a p.č. 806/12 v k.ú. Plichtice o výměře 35 m2. a 806/11 o výměře 3 m2.
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Parcely jsou vytvořeny geometrickým plánem č. 284-1011/2018 ze dne 9.5.2018. Cena
pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej
pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení x) OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku … p.č. 800/27 v k.ú. Plichtice o
výměře 414 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 284-1011/2018 ze dne
9.5.2018. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy
na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Usnesení y) OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku … p.č. 806/13 v k.ú. Plichtice o
výměře 229 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 284-1011/2018 ze dne
9.5.2018. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy
na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.

7) Obecní záležitosti
Usnesení z) OZ schvaluje počet 9 členů zastupitelstva obce Zavlekov pro volební období
2018–2022.
Usnesení aa) OZ schvaluje prodloužení smlouvy, ze dne 21.9.2015, o poskytování právní
pomoci mezi obcí Zavlekov a JUDr. M. Mlčákem do 31.8. 2019.
Usnesení bb) OZ schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
obce Zavlekov ve výši 60.000,-Kč z dotačního titulu 2018 Příspěvek na věcné vybavení.
Usnesení cc) OZ schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
obce Zavlekov ve výši 10.080,-Kč z dotačního titulu 2017 Zřizování nových oplocenekochrana mladých lesních porostů.
Usnesení dd) OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje v rámci programu „Podpora ochrany lesa v PK 2017“. OZ pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy.
Usnesení ee) OZ schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Zavlekov a MACÁN PROJEKCE DS
s.r.o. na dokumentaci pro územní rozhodnutí cyklostezka–Číhaň–Vlčnov. OZ pověřuje
starostu obce podepsáním smlouvy.
Usnesení ff) OZ schvaluje smlouvu–dodatek č.1 o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů mezi obcí Zavlekov a EKO-KOM, a.s.. OZ pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy.
1) Smlouva o zpracování osobních údajů k produktům a službám s licenčním číslem 01545
mezi obcí Zavlekov a Triada, spol. s.r.o..
OZ bere na vědomí
Usnesení gg) OZ schvaluje vydání záměru na směnu pozemků 897 v k.ú. Zavlekov o výměře
20.249 m2, 1676/31 v k.ú. Zavlekov o výměře 1.127 m2, 1676/33 v k.ú. Zavlekov o výměře
2.194 m2, 886 v k.ú. Plichtice o výměře 920 m2, 378/5 v k.ú. Plichtice o výměře 80 m2 za
pozemky 446/47 v k.ú. Zavlekov o výměře 15.713 m2, 858/2 v k.ú. Zavlekov o výměře
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9.153 m2.(Rozdíl výměry 292 m2 ve prospěch Agromap, s.r.o. bez náhrady pro obec
Zavlekov z důvodu veřejného zájmu).
Usnesení hh) OZ schvaluje nákup lesních pozemků par. č. 288 o výměře 953 m2 a 342 o
výměře 2.877 m2 v k.ú. Vlčnov u Zavlekova. Cena pozemků je 69.480,97,-Kč–stanovena
znaleckým posudkem. Náklady spojené s nákupem pozemků (znalecký posudek a vklad na
KN) uhradí obec Zavlekov. OZ pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy.
Usnesení ii) OZ schvaluje zhotovitele na opravu místní komunikace v Plichticích firmu
Silnice Klatovy a.s.. OZ pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo v celkové částce
602.080,03,- Kč s DPH.
Usnesení jj) OZ schvaluje zhotovitele na opravu místní komunikace Vlčnovy firmu Silnice
Klatovy a.s. MK Vlčnovy-p. Čoudek za cenu 124.853,85,-kč s DPH, MK Vlčnovy-p.
Voráček za cenu 59.029,85,-Kč s DPH, MK Vlčnovy náves za cenu 113.138,27,-Kč s DPH,
MK Vlčnovy rozjezd za cenu 84.887,43,-Kč s DPH.
Usnesení kk) OZ schvaluje pro dodávku/montáž dveří a oken firmu Rednex, spol. s.r.o.,
byty Zavlekov 56 za cenu 149.213,21,-Kč s DPH a byty Zavlekov 17 za cenu 116.135,81,Kč s DPH.
2) Matrika–informace starosty obce o novém financování matrik na základě provedených
úkonů.
3) Stížnost–volné pobíhání drůbeže a ničení cizího majetku.
4) Cesta Valcha–špatný stav komunikace, rozvaha řešení.
5) Dopravní značení Bradava–dodání značení k omezení rychlosti vozidel.

8) Diskuze







špatný stav kanalizačních poklopů (cesta z Bradavy)
rekonstrukce autobusové zastávky a okolí před obchodem v Zavlekově
hasičská zbrojnice Plichtice
zabezpečení meliorací
evidence svozu fekálií
oprava pomníku a hřbitovní zdi

9) Usnesení
10) Závěr
Na závěr vystoupil starosta obce a poděkoval všem přítomným za účast.
Jednání ukončeno ve 20:40 hodin.
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Zapsala:

……….
Jandová

Ověřili:

………
Kotlan

Starosta obce:

…….
Prexl

……….
Plánička
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