Zápis z 19. veřejného zasedání OZ dne 7. 3. 2018
Zahájeno v 19:04 hodin
Přítomni: Prexl, Voráček, Frančík, Plánička, Johánek, Kotlan
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) Zpráva kontrolní komise
4) Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2017
5) Rozpočtová změna 2018
6) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o.
7) Projednání došlých žádostí
8) Prodej pozemků
9) Smlouva na dopravní obslužnost na rok 2018
10)Obecní záležitosti
11)Diskuze
12)Usnesení
13) Závěr
Doplnění bodu č. 6 o Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o.
veřejné zasedání vede: Prexl
určení zapisovatele: Perniklová
určení ověřovatelů: Johánek, Kotlan
návrhová komise: Frančík, Plánička
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 – Perniklová, určení ověřovatelů Johánek, Kotlan, návrhová komise- Frančík, Plánička.

2) Kontrola usnesení
kontrolu usnesení z 18. veřejného zasedání OZ konaného dne 13. 12. 2017 v Zavlekově- zápis
i s přílohami z minulého zasedání je zde a ověřovatelé zápis četli, souhlasí s ním.
OZ bere na vědomí.

3) Zpráva kontrolní komise
Zpráva kontrolní komise ze dne 23. 11. 2017 přednesl p. Plánička. Jednalo se o zprávu kontroly
knihy jízd a plnění usnesení VZOZ.

OZ bere na vědomí.

4) Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2017
Zpráva o hospodaření v lesích v roce 2017 vypracoval odborný hospodář Ivo Voltr, přednesl
p. Prexl. Příloha č. 1
OZ bere na vědomí.

5) Rozpočtová změna 2018
1) Informace o rozpočtové změně č. 1/2018- změna schválená starostou obce ze dne 22.
1. 2018.
Změna v příjmech pol. 4111
+ 45.060,-Kč dotace na volbu prezidenta ČR 2018
Změna ve výdajích § 6118,pol.5… +45.060,-Kč výdaje na volbu prezidenta ČR 2018
Změna ve výdajích § 3639, pol.5171 – 2.500,-Kč, pol. 6121 + 2.500,-Kč pohřebnictvíhřbitovní zeď
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.995.160,-Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.992.559,-Kč
OZ bere na vědomí.
2) Usnesení b): OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2018. Změna ve výdajích
§ 5512, pol. 6… -150.000,-Kč požární ochrana budovy a stavby, § 3639 pol. 6…
+150.000,-kč komunál. sl. opěrná zeď Plichtice. Příjmy celkem po konsolidaci
(upravený rozpočet) 9.995.160,-Kč. Výdaje celkem po konsolidaci (upravený
rozpočet) 9.992.559,-Kč.

6) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o.
Usnesení c): OZ schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Zavlekov,
příspěvková organizace včetně příloh: Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017, Rozvaha
k 31. 12. 2017, Příloha k 31. 12. 2017. Výsledek hospodaření za rok 2017 je 31.165,73
Kč, který bude rozdělen následovně: fond odměn 10.000,-Kč a fond rezervní
21.165,73 Kč.
Usnesení d): OZ schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o.
ze dne 4. 10. 2002, č.j. 398/2002.
Usnesení e): OZ schvaluje Smlouvu o výpůjčce ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. s Obcí
Zavlekov, smlouva nabývá účinnosti ke dni 1. 4. 2018. OZ pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy.
Usnesení f): OZ schvaluje Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
9. 10. 2002 mezi Obcí Zavlekov a ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. dohodou k 31. 3. 2018. OZ
pověřuje starostu obce sepsáním výpovědi.

7) Projednání došlých žádostí
Usnesení g): OZ Schvaluje delimitaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny
Zavlekov na rok 2018 do rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách v částce 8.500,Kč.
Usnesení h): OZ schvaluje poskytnutí účelové dotace Oblastní charitě Klatovy ve výši 2.000,-Kč
z rozpočtu Obce Zavlekov.
Usnesení ch): OZ schvaluje snížení nájmu nebytových prostor- restaurace č.p.56 a to na částku
500,-Kč měsíčně zpětně od 1. 1. 2018.
Usnesení i): OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce Zavlekov pro
SDH Plichtice na společenské uniformy a pracovní oděvy a to ve výši 6.000,-Kč.
Usnesení j): OZ schvaluje pokračovat v jednání s p. ……….. OZ pověřuje starostu obce zasláním
dalším výzvy a to doporučeně do vlastních rukou na dodejku.

Usnesení k): OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku č.par. 758/1 v k.ú.
Skránčice o výměře cca. 700 m2.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku č.par. 12/1 – 1294 m2
a 13/1-247 m2 v k.ú. Plichtice o celkové výměře cca. 1541 m2.

Nebylo přijato žádné usnesení.
Usnesení l): OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku č.par. 860/1 k.ú. Plichtice o
výměře cca. 80 m2.

Usnesení m): OZ schvaluje odložení žádosti na prodej části pozemku č.par. 760/1 k.ú. Plichtice
o výměře cca. 140 m2 do doby vyjádření majitele nemovitosti Plichtice E7.
Usnesení n): OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemků č.par. 577/9 o velikosti cca
70 m2 – část C, 575 o velikosti cca. 100 m2 k.ú. Zavlekov.
Usnesení o): OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemků č.par. 577/9 o velikosti cca
570 m2 v k.ú. Zavlekov- část A.
Usnesení p): OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemků č.par. 577/9 o velikosti cca
130 m2 v k.ú. Zavlekov – část B.
Žádost o zapůjčení stanu pro SDH Tužice na okrskovou soutěž dne 19. 5. 2018 v Tužicích.
Dodání upřesněné žádosti.
Usnesení q): OZ schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích par.č.759 a
732/10 v k.ú. Plichtice. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu v částce 7.480,- Kč a linie
věcného břemena je zaměřena geometrickým plánem č. 280-106/2017.

8) Prodej pozemků
Usnesení r): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. …………., majitel nem.
Skránčice E47, č.par. 820/2 v k.ú. Skránčice o výměře 423 m2. Parcela je vytvořena
geometrickým plánem č. 214-34/2017 ze dne 1. 2. 2018. Cena pozemku je 100,- Kč / m2. OZ
pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.

9) Smlouva na dopravní obslužnost na rok 2018
Usnesení s): OZ schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem na poskytnutí účelové dotace určené
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2018 v částce 18.392,-Kč
z rozpočtu Obce Zavlekov. OZ pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

10)

Obecní záležitosti

Usnesení t): OZ schvaluje pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním
bytových jednotek viz. Příloha č. 2.
Usnesení u): OZ schvaluje výpověď ze smlouvy o dílo mezi Obcí Zavlekov a Ing., aut. Arch.
Pavel Valtr- UrbioProjekt Plzeň ze dne 18. 8. 2007 z důvodu neplnění smlouvy čl. 3. OZ
pověřuje starostu obce sepsáním výpovědi.
Výpověď ze smlouvy o likvidaci odpadu od firmy Leasyn s.r.o. bez udání důvodu.
OZ bere na vědomí.
Dne 14. 2. 2018 podala firma Leasyn spol.s.r.o. návrh na rozhodnutí o úpadku (insolvenční
řízení). V současné době čeká Obec Zavlekov na rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, aby se
mohla do insolvenčního řízení přihlásit.
OZ bere na vědomí.
Informace o podaných dotacích:
Dotace na územní rozhodnutí Cyklostezka Číhaň – Vlčnov z dotačního titulu Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2018 a to na částku 200.000,Kč
Dotace na opravu místních komunikací z dotačního titulu PSOV PK 2018- Projekty obcí
v částce 500.000,- Kč.
Obec Zavlekov se připojila k žádosti mikroregionu Plánicko na dotaci Elektrické zvonění
kapliček (kaplička ve Skránčicích) z dotačního titulu PSOV PK 2018- Integrované projekty.
OZ bere na vědomí.
Usnesení v): OZ schvaluje prodloužení pracovní smlouvy s p. Mixánem na období od 1. 4.
2018 do 30. 11. 2018.
Žádost p…………., Mladice 17 o pracovní místo u Obce Zavlekov. Zařazení do pořadníku o
pracovní místo u Obce Zavlekov.
Zpráva starosty za rok 2017

11)

Diskuze

12)

Usnesení

Přečetla - Hana Perniklová

13) Závěr
Na závěr vystoupil starosta obce, který v poděkoval všem přítomným za účast.
Jednání ukončeno ve 20:48 hodin.

Zapsal:
…………………………
Perniklová Hana
Ověřili:
…………………………
Johánek

Starosta obce:

…………………………
Tomáš Prexl

…………………………
Kotlan

