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Výpis z 3. veřejného zasedání OZ dne 6. 5. 2019 
 

Zahájeno v 19:05 

 

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) Závěrečný účet obce Zavlekov za rok 2018 

4) Projednání došlých žádostí 

5) Prodej pozemků 

6) Územní plán obce Zavlekov 

7) Obecní záležitosti 

8) Diskuze 

9) Usnesení 

10) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Jandová 

určení ověřovatelů: Bechynsky, Kutka 

návrhová komise: Plánička, Voráček 

 

 Usnesení 

 
Usnesení 3/1: 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– 

Bechynsky, Kutka, návrhová komise– Plánička, Voráček 

 

Usnesení 3/2: OZ schvaluje celoroční hospodaření Obce Zavlekov a závěrečný účet obce 

za rok 2018 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018, a to bez výhrad. 

 

Usnesení 3/3: OZ schvaluje účetní závěrku Obce Zavlekov k 31. 12. 2018 včetně všech 

příloh - výkaz Rozvaha k 31. 12. 2018, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 a Příloha k účetní 

závěrce k 31. 12. 2018. 

 

Usnesení 3/4: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Zavlekov a 

Plzeňským krajem. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na 

zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019, kterou příjemce jako 

objednavatel veřejné osobní dopravy zajišťuje na svém územním obvodu a to v částce 

18.304,- Kč.  
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Usnesení 3/5: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 10.000,- Kč pro Školskou komisi na Dětský den v Zavlekově 

dne 8. 6. 2019. 

 

Usnesení 3/6: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku osadě Plichtice na dopravu na zájezd do 

Dětenic 7.-8. 4.2019 pro občany obce Plichtice ve výši 4.800,-Kč. 

 

Usnesení 3/7: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej pozemku p.č. 1841/4 v k.ú. 

Zavlekov o velikosti cca 55 m2. 

 

Usnesení 3/8: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej pozemku p.č. 860/1 o výměře 45 m2 

a p.č. 860/8 o výměře 30 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

Usnesení 3/9: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 419/10 v k.ú. Zavlekov. 

 

Usnesení 3/10: OZ schvaluje vydání záměru na propachtování pozemků p.č. 897, 80/5, 

80/6, 1361/1, 1186/8, 1177, 2023 v k.ú. Zavlekov o celkové výměře cca 4, 47 ha. 

 

Usnesení 3/11: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 577/43 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 433 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 494-14/2018 ze dne 

4. 2. 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 3/12: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 577/47 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 747 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 494-14/2018 ze dne 

4. 2. 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 3/13: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/3 v k.ú. Plichtice o 

výměře 360 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 290-1139/2018 ze dne 

2. 4. 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 3/14: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/4 v k.ú. Plichtice o 

výměře 325 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 290-1139/2018 ze dne 

4. 2. 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 3/15: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 50/3 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 32 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 502-97/2018 ze dne 

29. 1. 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 3/16: OZ schvaluje prodej nově vzniklých pozemků p.č. 860/10 v k.ú. Plichtice o 

výměře 109 m2 a p.č. 860/11 v k.ú. Plichtice o výměře 60 m2. Parcela je vytvořena 

geometrickým plánem č. 291-1146/2018 ze dne 12. 2.2 019. 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 3/17: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2019. Změna v příjmech 

+ 122.990, Kč, změna ve výdajích + 722.990,-Kč, financování + 600.000,-Kč bude pokryto 

z příjmů předešlých let. Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.748.590,-Kč. 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.344.021,-Kč. 

 

Usnesení 3/18: OZ schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2019- Projekty 

obcí, název akce: Výměna oken v bytovém domě č.p. 108 ve výši 350.000,- Kč. 

 

Usnesení 3/19: OZ schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2019 - Územní 

plány, název akce: Územní plán Obce Zavlekov ve výši 183.000,- Kč. 

 

Usnesení 3/20: OZ schvaluje vydání záměru na směnu pozemků p.č. 378/8/1 o výměře 

353 m2 v k.ú. Plichtice za část pozemku p.č. 886 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

Usnesení 3/21: OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2018 mezi obcí 

Zavlekov a firmou Zedník - Karel Plánička – prodloužení doby plnění do 30. 6. 2019. 

 

 

 OZ bere na vědomí 
 

1) Kontrola usnesení z 2. veřejného zasedání OZ konaného dne 13. 2. 2019 v Zavlekově–zápis 

i s přílohami z minulého zasedání je zde a ověřovatelé zápis četli, souhlasí s ním. 

 

2) Obec Zavlekov podala dotaci na věcné vybavení pro JSDHO Zavlekov ve výši 60.000,- Kč. 

 

3) Zpráva Policie ČR- oddělení Plánice 

 

 

 Závěr 
 

Jednání ukončeno v 19:50 hodin. 

 
 

Zapsala: …………. 

Jandová

 

 

 

 

Ověřili: …………. 

Bechynsky 

…………. 

Kutka

Starosta obce: …………. 

Prexl

 


