
Zápis z 15. veřejného zasedání OZ dne 24. 4. 2017 
 

Zahájeno v 19:08 hodin 

 

Přítomni: Prexl, Voráček, Frančík, Johánek, Kotlan, Plánička 

 

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, hlasování o něm, popř. o změně či doplnění, 

určení zapisovatele – p. Perniklová 

určení ověřovatelů -  p. Johánek, p. Plánička 

 

hlasováno  pro : 6   proti : 0  zdržel se : 0 

 

2) Kontrola usnesení 
kontrolu usnesení z  14. veřejného zasedání OZ konaného dne 3. 3. 2017 v Zavlekově- zápis i 

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

 

3) Zpráva finanční komise 
Pan Johánek přečetl zprávu finanční komise ze dne 18. 4. 2017. Celá zpráva je k nahlédnutí 

na obecním úřadě v Zavlekově. 

 

4) Projednání došlých žádostí 
 

1) Žádost Města Klatovy o poskytnutí účelové dotace v částce 1.629,-Kč na 

spolufinancování terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé na nelegálních 

návykových látkách na území města Klatovy pro občany v regionu Klatovska. 

 

hlasováno  pro : 0  proti : 6 zdržel se : 0 

 

2) Prodej nově vzniklého pozemku č.par. 577/34 v k.ú. Zavlekov o výměře 406 m2. 

Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 480-116/2017 ze dne 3. 3. 2017. Cena 

pozemku je 100,- Kč / m2. Záměr byl vyvěšen od 5. 10. 2016 do 3. 11. 2016.  

 

            hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

3) Prodej nově vzniklého pozemku č.par. 577/32 a 577/33 v k.ú. Zavlekov o výměře 394 

m2. Parcely jsou vytvořeny geometrickým plánem č. 478-637/2016 ze dne 3. 3. 2017. 

Cena pozemku je 100,- Kč / m2. Záměr byl vyvěšen od 5. 10. 2016 do 3. 11. 2016.  

 

            hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

4) Prodej nově vzniklého pozemku č.par. 781/12 v k.ú. Skránčice o výměře 543 m2. 

Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 211-68/2016 ze dne 4. 1. 2017. Cena 

pozemku je 100,- Kč / m2. Záměr byl vyvěšen od 8. 3. 2017 do 2. 4. 2017.  

 



hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

5) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku č.par. 820 v k.ú. Skránčice o výměře 

cca. 250 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E47. 

 

             hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

6) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 577/9 v k.ú. Zavlekov o výměře 

cca. 300 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Zavlekov E64. 

 

      hlasováno  pro : 5  proti : 1 zdržel se : 0 

 

7) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 799/13 v k.ú. Zavlekov o 

výměře cca.  70 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Zavlekov E122. 

 

      hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

8) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 781/1 v k.ú. Skránčice o výměře 

cca. 280 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E18. Odloženo na příští 

zasedání OZ. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k domluvení místního šetření.  

      

9) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 841/1 v k.ú. Skránčice o výměře 

cca. 45 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice 14. 

 

            hlasováno  pro : 0  proti : 6 zdržel se: 0 

 

10) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 760/1 v k.ú. Plichtice o výměře 

cca. 400 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Plichtice E15. Odloženo na příští 

zasedání OZ. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k domluvení místního šetření.  

 

11) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 1575/5 v k.ú. Zavlekov o 

výměře cca. 100 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Zavlekov E67. Odloženo 

na příští zasedání OZ. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k domluvení místního 

šetření.  

 

12) Žádost o vydání záměru na pronájem části pozemku par.č. 2168/2 v k.ú. Zavlekov o 

výměře cca. 288 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Zavlekov E105. 

 

            hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se: 0  

 

13) Žádost o vydání záměru na prodej pozemku č.par. 804/1 v k.ú. Skránčice o výměře 

cca. 85 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E10. 

 

           hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

14) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 804/1 v k.ú. Skránčice o výměře 

cca. 930 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E27. 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 



15) Žádost o vydání záměru na prodej pozemku par.č. 782/1 v k.ú. Skránčice o výměře cca. 

219 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E6. 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

16) Žádost o vydání záměru na prodej částí pozemků par.č. 796, 804/16, 816/1, 781/1 v k.ú. 

Skránčice o celkové výměře cca. 415 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti 

Skránčice E17. 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

17) Žádost o vydání záměru na prodej částí pozemků par.č. 760/1 v k.ú. Plichtice o celkové 

výměře cca. 216 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Plichtice E67. Odloženo 

na příští zasedání OZ. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k domluvení místního 

šetření.  

 

18) Žádost o vydání záměru na prodej částí pozemků par.č. 760/1 v k.ú. Plichtice o celkové 

výměře cca. 287 m2 a o část pozemku par.č. 800/1 v celkové výměře cca. 15 m2 

(loděnice). Žádost podána vlastníkem nemovitosti Plichtice E6. Odloženo na příští 

zasedání OZ. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k domluvení místního šetření.  

 

5) Obecní záležitosti  
 

1) Přijetí účelové dotace PSOV PK 2017- Projekty obcí. Název akce: Rekonstrukce 

kotelny bytového domu Zavlekov č.p. 108 ve výši 420.000,- Kč. 

 

            hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

2) Informace o rozpočtové změně č. 3/2017- změna schválená starostou obce ze dne  

31. 3. 2017. 

Změna v příjmech ve výši 90.000,-Kč, ve výdajích 90.000,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.246.360,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.394.140,-Kč 

 

3) Schválení rozpočtové změny č. 4/2017.  

Změna v příjmech ve výši 333.471,-Kč, ve výdajích 321.950,-Kč 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.579.831,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.716.090,-Kč 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

4) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2021. Vyvěšený od 30. 3. 

2017 do 24. 4. 2017 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

5) Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce Zavlekov školské 

komisy v částce 7.000,- Kč na „Dětský den“ v Zavlekově. 

 

hlasováno  pro : 5  proti : 1 zdržel se : 0 



 

6) Žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na účel určený žadatelem- 

Plánicko, z.s.p.o., IČO: 68 78 59 17 na Nákup mechanizační techniky na opravu 

výtluků místních komunikací v obcích sdružení Plánicko v částce 10.000,-Kč. 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

7) Výpověď smlouvy firmě AVE sběrné suroviny a.s., IČO: 006 71 151 ze dne 26. 6. 2010 

Smlouva o sběru, přepravě a využití separovaných složek komunálního odpadu. 

Výpovědní lhůta dle článku 5 smlouvy. 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

8) Výpověď smlouvy firmě Rumpold-P s.r.o. a.s., IČO: 61778516 ze dne 8. 6. 2004. 

Smlouva o odstranění odpadů pro obec Zavlekov. Výpovědní lhůta dle článku 8 

smlouvy. 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0 zdržel se : 0 

 

9) Vyřazení automobilu Citroen z evidence majetku z důvodu likvidace. 

 

hlasováno  pro : 6  proti : 0  zdržel se : 0 

 

6) Diskuze 

 
Pan starosta informoval občany: 

Probíhá výběrové řízení na rekonstrukci kotelny bytového domu č.p. 108. 

Služby fekálním vozem na likvidaci odpadu již obec Zavlekov nebude provozovat, tyto 

služby jsou pro naše občany domluveny s p. Novákem z Plánice. 

Informace o probíhající stavbě I/22 Zavlekov- průtah. 

Plánované akce- 8. 5. Položení věnce u pomníku v Zavlekově, 20. 5. Okrsková hasičská 

soutěž ve Skránčicích, 11. 6. Pouť v Zavlekově, 17. 6. Dětský den v Zavlekově, 24. 6. 

Hasičská soutěž SDH Zavlekov. 

 

Obec Zavlekov žádá občany o dodržování obecní vyhlášky č. 1/2017 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Zavlekov 

 

 Dotaz občana na zpevnění místní komunikace v Plichticích. Odpovězeno p. starostou, že 

obec prošetří stav místní komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Usnesení 
přečte – Perniklová Hana 

 

Obecní zastupitelstvo: 

 

a) 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, popř. o změně či doplnění, určení zapisovatele – p. Perniklová a určení 

ověřovatelů -  p. Johánek, p. Plánička. 

 

b) Neschvaluje žádost Města Klatovy o poskytnutí účelové dotace v částce 1.629,-Kč na 

spolufinancování terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé na nelegálních 

návykových látkách na území města Klatovy pro občany v regionu Klatovska. 

 

c) Schvaluje prodej nově vzniklého pozemku č.par. 577/34 v k.ú. Zavlekov o výměře 406 

m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 480-116/2017 ze dne 3. 3. 2017. Cena 

pozemku je 100,- Kč / m2. Záměr byl vyvěšen od 5. 10. 2016 do 3. 11. 2016.  

 

d) Schvaluje prodej nově vzniklého pozemku č.par. 577/32 a 577/33 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 394 m2. Parcely jsou vytvořeny geometrickým plánem č. 478-637/2016 ze dne 

3. 3. 2017. Cena pozemku je 100,- Kč / m2. Záměr byl vyvěšen od 5. 10. 2016 do 3. 11. 

2016.  

 

e) Schvaluje prodej nově vzniklého pozemku č.par. 781/12 v k.ú. Skránčice o výměře 543 

m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 211-68/2016 ze dne 4.1.2017. Cena 

pozemku je 100,- Kč / m2. Záměr byl vyvěšen od 8. 3. 2017 do 2. 4. 2017.  

 

f) Schvaluje žádost o vydání záměru na prodej části pozemku č.par. 820 v k.ú. Skránčice 

o výměře cca. 250 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E47. 

 

g) Schvaluje žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 577/9 v k.ú. Zavlekov 

o výměře cca. 140 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Zavlekov E64. 

 

h) Schvaluje žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 799/13 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca.  70 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Zavlekov E122. 

       

i) Neschvaluje žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 841/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca. 45 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice 14. 

 

j) Schvaluje žádost o vydání záměru na pronájem části pozemku par.č. 2168/2 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca. 288 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Zavlekov 

E105. 

 

k) Schvaluje žádost o vydání záměru na prodej pozemku č.par. 804/1 v k.ú. Skránčice o 

výměře cca. 85 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E10. 

 

l) Schvaluje žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 804/1 v k.ú. Skránčice 

o výměře cca. 930 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E27. 

 



m) Schvaluje žádost o vydání záměru na prodej pozemku par.č. 782/1 v k.ú. Skránčice o 

výměře cca. 219 m2. Žádost podána vlastníkem nemovitosti Skránčice E6. 

 

n) Schvaluje žádost o vydání záměru na prodej částí pozemků par.č. 796, 804/16, 816/1, 

781/1 v k.ú. Skránčice o celkové výměře cca. 415 m2. Žádost podána vlastníkem 

nemovitosti Skránčice E17.  

 

o) Schvaluje přijetí účelové dotace PSOV PK 2017- Projekty obcí. Název akce: 

Rekonstrukce kotelny bytového domu Zavlekov č.p. 108 ve výši 420.000,- Kč. 

 

p) Schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2017.  

            Změna v příjmech ve výši 333.471,-Kč, ve výdajích 321.950,-Kč 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.579.831,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.716.090,-Kč 

 

q) Schvaluje Střednědobý výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2021. Vyvěšený od 30. 3. 2017 

do 24. 4. 2017 

 

r) Schvaluje žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce Zavlekov 

školské komisy v částce 7.000,- Kč na „Dětský den“ v Zavlekově. 

 

s) Schvaluje žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na účel určený 

žadatelem- Plánicko, z.s.p.o., IČO: 68 78 59 17 na Nákup mechanizační techniky na 

opravu výtluků místních komunikací v obcích sdružení Plánicko v částce 10.000,-Kč. 

 

t) Schvaluje výpověď smlouvy firmě AVE sběrné suroviny a.s., IČO: 006 71 151 ze dne 

26. 6. 2010 Smlouva o sběru, přepravě a využití separovaných složek komunálního 

odpadu. Výpovědní lhůta dle článku 5 smlouvy. 

 

u) Schvaluje výpověď smlouvy firmě Rumpold-P s.r.o. a.s., IČO: 61778516 ze dne 8. 6. 

2004. Smlouva o odstranění odpadů pro obec Zavlekov. Výpovědní lhůta dle článku 8 

smlouvy. 

 

v) Schvaluje vyřazení automobilu Citroen z evidence majetku z důvodu likvidace. 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

w) Zprávu finanční komise ze dne 18. 4. 2017. K nahlédnutí na obecním úřadě 

v Zavlekově. 

 

x) Informace o rozpočtové změně č. 3/2017- změna schválená starostou obce ze dne  

            31. 3. 2017. 

Změna v příjmech ve výši 90.000,-Kč, ve výdajích 90.000,-Kč- . 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.246.360,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.394.140,-Kč 

 

 

 

 



 

8) Závěr 
Na závěr vystoupil starosta obce, který v krátkosti poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

Jednání ukončeno ve 20:30 hodin. 

  
 

 

Zapsal: 

………………………… 

        Hana Perniklová 

 

Ověřili: 

…………………………   ………………………… 

                  Stanislav Johánek                                              Karel Plánička     

    

 

 

Starosta obce:  ………………………… 

                     Tomáš Prexl   

 

 

Místostarosta obce: ………………………… 

          Josef Voráček 

 


