Zápis ze 14. veřejného zasedání OZ dne 3.3.2017
Zahájeno v 19:05 hodin
Přítomni : Prexl, Voráček, Johánek, Frančík, Kotlan
Omluven : 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, hlasování o něm, popř. o změně či doplnění,
určení zapisovatele - Perniklová
určení ověřovatelů - Frančík, Kotlan
hlasováno

pro : 5 proti : 0

zdržel se : 0

2) Kontrola usnesení
kontrolu usnesení z 13. veřejného zasedání OZ konaného dne 13.12.2016 v Zavlekově- zápis i
s přílohami z minulého zasedání ověřovatelé zkontrolovali a souhlasí s ním.

3) Představení studie
Pan Ing. Roman Sládek z firmy Pro venkov představil variantní studii odkanalizování obce
Zavlekov a přilehlých částí.

4) Projednání došlých žádostí
1) ČEZ, distribuce, a.s.- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006090/VB/001.
hlasováno pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

2) Dodatek č. 40 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Zavlekov s RUMPOLD-P

s.r.o., Úslavská 27,301 44 Plzeň. Smlouva se zabývá nebezpečným a objemným
odpadem.
hlasováno pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

3) Dodatek č. 41 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Zavlekov s RUMPOLD-P

s.r.o., Úslavská 27,301 44 Plzeň. Smlouva se zabývá textilním odpadem.
hlasováno pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

4) Dodatek č. 42 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Zavlekov s RUMPOLD-P

s.r.o., Úslavská 27,301 44 Plzeň. Smlouva se zabývá bioodpadem.

hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

5) Uzavření smlouvy s firmnou Wolfle s.r.o. o zapojení dosystému nakládání

s komunálním odpadem na území obce Zavlekov od 1.3.2017.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

6) Výpověď smlouvy o obstarání věci s firmou Wolfle s.r.o. dohodou k 28.2.2017.

hlasováno pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

7) Uzavření smlouvy s firmou Leasyn s.r.o. o zapojení do systému nakládání

s komunálním odpadem na území obce Zavlekov.
hlasováno pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

8) Žádost o vyvěšení vlajky pro Tibet.

hlasováno pro : 0

proti : 5

zdržel se : 0

9) Žádost o vydání záměru na prodej pozemku č.par. 781/12 o celkové výměře cca.543 m2

v k.ú. Skránčice.
hlasováno pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

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

1743 m2. Odloženo na příští zasedání VZOZ a OZ pověřuje starostu obce k
domluvení místního šetření.
11) Prodej nově vzniklého pozemku č.par. 855/3 v k.ú. Plichtice o výměře 229 m2,

parcela vytvořena geometrickým plánem číslo 277-28/216 ze dne 3.1.2017. Cena
pozemku 100 Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 30.6.2016 do 20.7.2016.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

12) Žádost o vydání záměru na prodej části pozemku par.č. 557/9 v k.ú. Zavlekov podána

vlastníkem nemovitosti Zavlekov E64. Bylo provedeno místní šetření dne 24.2.2017 a
bylo zjištěno, že bude zapotřebí vyjádření ČEZ distribuce, a.s.- jedná se vytyčení el. sítě
na daném pozemku. Do dnešního dne nebylo dodáno. Odloženo na příští zasedání
VZOZ.
13) Smlouva 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 2017, kterou příjemce jako objednavatel
veřejné osobní dopravy zajišťuje na svém územním obvodu a to v částce 16.440,- Kč.
hlasováno

pro : 5

6) Obecní záležitosti

proti : 0

zdržel se : 0

1) informace o rozpočtové změně č. 10/2016 schválená starostou obce
Změna v příjmech ve výši 1.758,08 Kč, ve výdajích 458,08 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 8.869.192,08 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 7.790.803,08 Kč
2) informace o rozpočtové změně č. 1/2017 schválená starostou obce
Změna v příjmech ve výši 28.338,- Kč, ve výdajích 28.338,- Kč
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.156.360,-Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.304.140,- Kč
3) Schválení rozpočtové změny č. 2/2017- změna, kterou musí schválit zastupitelstvo.
Změna v příjmech ve výši 0,-Kč, ve výdajích 0,-Kč, změny v určení položek a paragrafů
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.156.360,-Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.304.140,-Kč
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

4) Schválení OZV 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Zavlekov.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

5) Schválení OZV č. 2/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

6) Schválení pachtovní smlouvy na ATC Valcha.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

7) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy Zavlekov, příspěvková
organizace. Výsledek hospodaření za rok 2016 je 79.241,08 Kč, který bude rozdělen
následovně. 72.838,13 bude použito na úhradu výsledku hospodaření z předchozích let a
zbývající částka 6.402,95 bude rozděleno do fondů: fond odměn 1.000,-Kč a fond rezevní
5.402,95 Kč.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

8) Schválení rozpočtu Základní školy a mateřské školy Zavlekov, příspěvková organizace na
rok 2017, který byl vyvěšen na úřední desce od 15.2.2017.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

9) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Zavlekov,
příspěvková organizace na rok 2017-2020 , který byl vyvěšen na úřední desce od 15.2.2017.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

10) Obec Zavlekov v souvislosti s akcí „Dopravní automobil pro JSDH Zavlekov“ prohlašuje,
že ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017 má alokovaný finanční prostředky ve výši
1.000.000,- k nákupu výše uvedeného DA pro JSDH Zavlekov.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

11) Příkazní smlouva mezi obcí Zavlekov a GPL-INVEST s.r.o. související se zpracováním
žádosti o registraci akce a doložení dokladů k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro
pořízení Dopravního automobilu pro JSDHO Zavlekov.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

12) Příkazní smlouva mezi obcí Zavlekov a GPL-INVEST s.r.o. související se se zajištěním

činností v procesu zadávání veřejných zakázek pro pořízení Dopravního automobilu pro
JSDHO Zavlekov.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

13)Příkazní smlouva mezi obcí Zavlekov a GPL-INVEST s.r.o. související s vypracováním
veškerých podkladů nutných pro definitivní přiznání dotace pro pořízení Dopravního
automobilu pro JSDHO Zavlekov.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

14)Smlouva č. 00852017 o poskytnutí dotace z dotačního titulu B- Obnova lesního porostu
v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014-2020 ve výši 18.900,- Kč.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

15)Delimitace finančních prostředků na provoz Místní knihovny v Zavlekově na rok 2017 do
rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách v částce 8.500,- Kč.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

16) Schválení cen pozemků:
a) prodej pozemků 100,-Kč/m2, cena v odůvodněných případech může být zvýšena či
snížena
hlasováno

pro : 4

proti : 1

zdržel se : 0

b) pronájem pozemků pro zemědělské účely 2.200,-Kč/ ha za rok od 1.1.2017
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

c) pronájem ostatní plochy 3,- Kč/m2
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

17) Zrušení výjezdové jednotky SDH Skránčice z důvodu nedodržení početních stavů
výjezdové jednotky dle vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

18) Zrušení výjezdové jednotky SDH Plichtice z důvodu nedodržení početních stavů
výjezdové jednotky dle vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany.
hlasováno

pro : 5

proti : 0

zdržel se : 0

19) Informace o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kotelny bytového domu Zavlekov
č.p. 108 z dotačního titulu PSOV PK 2017- Projekty obcí.
20) Zpráva z kontroly Základní školy a mateřské školy Zavlekov, p.o. ze dne 30.11.2016přednesl p. Johánek.
21) Zpráva o hospodaření lesů, činnosti Policie ČR v roce 2016, výsledku hospodaření ATC
Valcha v roce 2015.

7) Diskuze
Dotaz pana Pacholíka ze Skránčic na opravu autobusové čekárny u Skránčic.
Odpovězeno p.starostou, že probíhá v současné době projekční řízení na úpravu křižovatky
silnic I/22 a III/18711, kde se nachází i tato čekárna. Při úpravě křižovatky bude osazena nová
autobusová čekárna.

8) Usnesení
Obecní zastupitelstvo:
a) Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006090/VB/001 s ČEZ,
distribuce, a.s.
b) Schvaluje dodatek č. 40 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Zavlekov
s RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 27,301 44 Plzeň. Smlouva se zabývá nebezpečným a
objemným odpadem.
c) Schvaluje dodatek č. 41 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Zavlekov
s RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 27,301 44 Plzeň. Smlouva se zabývá textilním
odpadem.
d) Schvaluje dodatek č. 42 ke smlouvě o odstranění odpadu pro obec Zavlekov
s RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 27,301 44 Plzeň. Smlouva se zabývá bioodpadem.

e) Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Wölfle s.r.o. o zapojení do systému nakládání
s komunálním odpadem na území obce Zavlekov od 1.3.2017.
f) Schvaluje výpověď smlouvy o obstarání věci s firmou Wölfle s.r.o. dohodou
k 28.2.2017.
g) Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Leasyn s.r.o. o zapojení do systému nakládání
s komunálním odpadem na území obce Zavlekov.
h) Neschvaluje žádost o vyvěšení vlajky pro Tibet.
ch) Schvaluje žádost o vydání záměru na prodej pozemku č.par. 781/12 o celkové výměře
cca.543 m2 v k.ú. Skránčice.
i)

Schvaluje prodej nově vzniklého pozemku č.par. 855/3 v k.ú. Plichtice o výměře 229
m2, parcela vytvořena geometrickým plánem číslo 277-28/216 ze dne 3.1.2017. Cena
pozemku 100 Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 30.6.2016 do 20.7.2016.

j) 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 2017, kterou příjemce jako
objednavatel veřejné osobní dopravy zajišťuje na svém územním obvodu a to v částce
16.440,- Kč.
k) Schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2017- změna, kterou musí schválit zastupitelstvo.
Změna v příjmech ve výši 0,-Kč, ve výdajích 0,-Kč, změny v určení položek a
paragrafů
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.156.360,-Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.304.140,-Kč
l) Schvaluje OZV 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Zavlekov.
m) Schvaluje OZV č. 2/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
n) Schvaluje pachtovní smlouvu na ATC Valcha.
o) Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Zavlekov, příspěvková
organizace. Výsledek hospodaření za rok 2016 je 79.241,08 Kč, který bude rozdělen
následovně. 72.838,13 bude použito na úhradu výsledku hospodaření z předchozích let
a zbývající částka 6.402,95 bude rozděleno do fondů: fond odměn 1.000,-Kč a fond
rezervní 5.402,95 Kč.
p) Schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Zavlekov, příspěvková organizace
na rok 2017, který byl vyvěšen na úřední desce od 15.2.2017.

q) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Zavlekov,
příspěvková organizace na rok 2017-2020 , který byl vyvěšen na úřední desce od
15.2.2017.
r) Schvaluje prohlášení v souvislosti s akcí „Dopravní automobil pro JSDH Zavlekov“
prohlašuje, že ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017 má alokovaný finanční
prostředky ve výši 1.000.000,- k nákupu výše uvedeného DA pro JSDH Zavlekov.
s) Schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí Zavlekov a GPL-INVEST s.r.o. související se
zpracováním žádosti o registraci akce a doložení dokladů k vydání rozhodnutí o
poskytnutí dotace pro pořízení Dopravního automobilu pro JSDHO Zavlekov.
t) Schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí Zavlekov a GPL-INVEST s.r.o. související se se
zajištěním činností v procesu zadávání veřejných zakázek pro pořízení Dopravního
automobilu pro JSDHO Zavlekov.
u) Schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí Zavlekov a GPL-INVEST s.r.o. související
s vypracováním veškerých podkladů nutných pro definitivní přiznání dotace pro
pořízení Dopravního automobilu pro JSDHO Zavlekov.
v) Schvaluje smlouvu č. 00852017 o poskytnutí dotace z dotačního titulu B- Obnova
lesního porostu v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014-2020
ve výši 18.900,- Kč.
w) Schvaluje delimitaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny v Zavlekově na
rok 2017 do rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách v částce 8.500,- Kč.
x) Schvaluje cenu za prodej pozemků a to v částce 100,-Kč/m2, cena v odůvodněných
případech může být zvýšena či snížena.
y) Schvaluje cenu za pronájem pozemků pro zemědělské účely 2.200,-Kč/ ha za rok od
1.1.2017.
z) Schvaluje cenu za pronájem ostatní plochy 3,- Kč/m2.
aa) Schvaluje zrušení výjezdové jednotky SDH Skránčice z důvodu nedodržení početních

stavů výjezdové jednotky dle vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany.
bb) Schvaluje zrušení výjezdové jednotky SDH Plichtice z důvodu nedodržení početních

stavů výjezdové jednotky dle vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
cc) informaci o rozpočtové změně č. 10/2016 schválená starostou obce
Změna v příjmech ve výši 1.758,08 Kč, ve výdajích 458,08 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 8.869.192,08 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 7.790.803,08 Kč

dd) informaci o rozpočtové změně č. 1/2017 schválená starostou obce
Změna v příjmech ve výši 28.338,- Kč, ve výdajích 28.338,- Kč
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.156.360,-Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 9.304.140,- Kč

9) Závěr
Na závěr vystoupil starosta obce, který poděkoval všem přítomným za účast.

Jednání ukončeno v 21:15 hodin.

Zapsal:
…………………………
Hana Perniklová
Ověřili:
…………………………
Miroslav Frančík

Starosta obce:

…………………………
Tomáš Prexl

Místostarosta obce:

…………………………
Josef Voráček

…………………………
Milan Kotlan

