
Zápis z 20. veřejného zasedání OZ dne 20. 4. 2018 
 

Zahájeno v 19:05 hodin 

 

Přítomni: Prexl, Voráček, Frančík, Johánek 

Omluven: Kotlan, Plánička 

 

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) Závěrečný účet Obce Zavlekov 

4) Projednání došlých žádostí  

5) Prodej pozemků 

6) Obecní záležitosti 

7) Výběrové řízení- Územní plán Obce Zavlekov 

8) Diskuze 

9) Usnesení 

  10)Závěr 

 
 

Vložení bodu – 3) Zpráva finanční komise 

Dále pak číslování 4) Závěrečný účet Obce Zavlekov, 5) Projednání došlých 

žádostí…………….. 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Perniklová 

určení ověřovatelů: Voráček, Kalistová 

návrhová komise: Johánek, Frančík 

 

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 -  

Voráček, Kalistová, návrhová komise- Johánek, Frančík. 

 

2) Kontrola usnesení 
kontrolu usnesení z 19. veřejného zasedání OZ konaného dne 7. 3. 2018 v Zavlekově- zápis i 

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

 

OZ bere na vědomí. 

 

3) Zpráva finanční kontroly 
     Zpráva finanční komise ze dne 20. 3. 2018 přednesl p. Johánek. Předmětem kontroly byla        

      sestava FIN 2-12 k 31. 12. 2017, Účetní závěrka za rok 2017, audit 2017, přepočítání stavu           

      hotovosti v pokladně, evidence poplatků za komunální odpad, evidence plateb nájmů a   

      pachtů z pozemků, podání daňových přiznání. 

 



     OZ bere na vědomí. 

 

4) Závěrečný účet 
Usnesení b): Zastupitelstvo obce Zavlekov schvaluje celoroční hospodaření Obce Zavlekov 

a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017, a to 

bez výhrad. 

 

Usnesení c): OZ schvaluje účetní závěrku Obce Zavlekov k 31. 12. 2017 včetně     

všech příloh - výkaz Rozvaha k 31. 12. 2017, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017 a Příloha  

k účetní závěrce k 31. 12. 2017. 

 

5) Projednání došlých žádostí 
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku č.par. 810 

a 804/3  v k.ú. Vlčnov u Zavlekova o celkové výměře cca. 15 m2.. 

NESCHVÁLENO 

 

Usnesení d): OZ schvaluje možnou směnu pozemku par.č. 810 v k.ú. Vlčnov u 

Zavlekova o velikosti 5-6 m2. 

 

Usnesení e): OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku č.par. 760/1 k.ú. 

Plichtice o výměře cca. 160 m2. 

 

Usnesení f): OZ schvaluje místní šetření na pozemek č.par. 364/1 v k.ú. Plichtice 

s přizváním majitelů sousedních nemovitostí a osadního výboru Plichtice. 

 

Usnesení g): OZ schvaluje místní šetření na pozemek č.par. 760/1 v k.ú. Plichtice 

s přizváním majitelů sousedních nemovitostí. 

 

Usnesení h): OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku č.par. 784/1 v k.ú. 

Skránčice o celkové výměře cca. 95 m2. 

 

OZ bere na vědomí- dodání návrhu geometrického plánu od p. ……………... 

 
Usnesení i): OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 7.000,-Kč pro Školskou komisi na Dětský den v Zavlekově. 

 

Usnesení j): OZ schvaluje zapůjčení stanu zdarma pro SDH Tužice, postavení a složení 

stanu jde na náklady SDH Tužice. 

 

6) Prodej pozemků 
Usnesení k): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. ……………………, 

č.par. 2168/17 v k.ú. Zavlekov o výměře 120 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 484-55/2017 ze dne 11. 12. 2017. Cena pozemku je 100,- Kč / m2. OZ 

pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené 

s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

Usnesení l): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. …………………………,  

č.par. 719/3 v k.ú. Plichtice o výměře 491 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 



plánem č. 282-760/2017 ze dne 17. 1. 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 m): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku SJM ……………….,  

č.par. 577/36 v k.ú. Zavlekov o výměře 667 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 491-761/2017 ze dne 1. 3. 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 n): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. ……………………, 

č.par. 577/37 v k.ú. Zavlekov o výměře 366 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 491-761/2017 ze dne 1. 3. 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 o): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. ……………………,  

č.par. 577/38 v k.ú. Zavlekov o výměře 370 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 491-761/2017 ze dne 1. 3. 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 p): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. ……………………,  

č.par. 577/39 v k.ú. Zavlekov o výměře 242 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 491-761/2017 ze dne 1. 3. 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 q): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku  p. …………………..,  

č.par. 577/35 k.ú. Zavlekov o výměře  194 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 491-761/2017 ze dne 1. 3. 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 r): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku  p. ……………………..,  

č.par. 577/40 v k.ú. Zavlekov o výměře 616 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 491-761/2017 ze dne 1. 3. 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 s): OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.J……………………,  

č.par. 579 v k.ú. Zavlekov o výměře 238 m2. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 491-761/2017 ze dne 1. 3. 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 
OZ bere na vědomí- Informace o rozpočtové změně č. 3/2018- změna schválená 

starostou obce ze dne 27. 3. 2018. 

Změna v příjmech pol. 1122           + 50.000,-Kč daň z příjmů PO za obce DPPO 2017 



Změna ve výdajích 6399,pol.5…    +50.000,-Kč ost.finanční operace DPPO 2017 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 10.145.160,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 10.042.559,-Kč 

 

Usnesení t): OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2018. Změna v příjmech + 

268.320,-Kč, změna ve výdajích + 268.320,-Kč.  

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 10.313.480,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 10.310.879,-Kč. 

 

OZ bere na vědomí- výpověď p. ……….. na nájemní smlouvu na část pozemku 2168/2 

o výměře 20 m2 ze dne 21.3.2018 z důvodu nevyužití pozemku. 

Usnesení u): OZ schvaluje uzavření smlouvy o zapojení do systému nakládání 

s komunálním odpadem na území obce Zavlekov s firmou Zastaspo s.r.o., zastoupená 

jednatelem Františkem Petráněm. OZ pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy platné 

od 1. 5. 2018. 

Usnesení v): OZ schvaluje uzavření smlouvy o technické podpoře informačního 

systému MUNIS a dalších produktů společnosti TRIADA se společností Triada, spol. 

s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12, Praha 9. OZ pověřuje starostu obce sepsáním 

smlouvy. 

OZ bere na vědomí- dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv 

k modulárnímu počítačovému programu MUNIS se společností TRIADA se společností 

Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12, Praha 9. 

 

OZ bere na vědomí- dodatek k licenční smlouvě číslo 01545 o poskytnutí 

uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS se společností 

TRIADA se společností Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12, Praha 9. 

 

Návrh usnesení: OZ schvaluje vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ 

Zavlekov, p.o. 

NESCHVÁLENO 

Usnesení w): OZ schvaluje vydání záměru na nákup lesních pozemků par.č. 288 o 

výměře 953 m2 a 342 o výměře 2877 m2 v k.ú. Vlčnov u Zavlekova. 

Usnesení x): OZ schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2018- Projekty 

obcí, název akce: Opravy místních komunikací ve výši 332.000,- Kč. 

Usnesení y): OZ schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu podpora rozvoje 

cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2018 na akci: Cyklostezka Číhaň-

Vlčnov ve výši 200.000,- Kč. 

Usnesení z): OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského 

kraje v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy 

v Plzeňském kraji v roce 2018“. OZ pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy. 

Usnesení aa): OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb mezi obcí Zavlekov a firmou 

Floramed s.r.o. na funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. OZ pověřuje starostu 

obce podepsáním smlouvy. 



OZ bere na vědomí- Obec Zavlekov podala přihlášku pohledávky na firmu Leasyn, 

spol.s.r.o. na Krajský soud v Plzni dne 20. 3. 2018. Pohledávka je ve výši 342.798,71 

Kč. 

 

OZ bere na vědomí- Obec Zavlekov podala žádost na dotaci na věcné vybavení 

JSDHO Zavlekov ve výši 60.000,- Kč. 

 

OZ bere na vědomí- Obec Zavlekov zažádala o stavební povolení úpravu a rozšíření 

hasičské zbrojnice v Plichticích dne 26. 3. 2018. 

 

8) Výběrové řízení- Územní plán Obec Zavlekov 
Usnesení bb): OZ schvaluje zhotovitele územního plánu Obce Zavlekov pana Ing. 

Arch. Václava Staška. OZ pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo v celkové 

částce 229.447,-Kč. 

 

9) Diskuze 
Změna úředních hodin na Obecním úřadě v Zavlekově bude vyvěšena na úředních 

deskách ve všech obcích a na elektronické úřední desce Obce Zavlekov. 

 
Informace o akcích: 

28. 4. 2018 Svoz nebezpečného odpadu 

8. 5. 2018   Pomník padlých- položení věnce 

26. 5. 2018 Rytířské slavnosti 

10)Usnesení 

11)Závěr 

Na závěr vystoupil starosta obce, který v poděkoval všem přítomným za účast. 

 

Jednání ukončeno ve 20:10 hodin. 

  
Zapsala: 

………………………… 

        Hana Perniklová 

 

Ověřili: 

…………………………   ………………………… 

                   Josef Voráček                                                 Růžena Kalistová                                          

    

 

Starosta obce:  ………………………… 

                     Tomáš Prexl   


