
1 

 

Zápis z 6. veřejného zasedání OZ dne 11. 12. 2019 
 

Zahájeno v 19:05 

 

Přítomni: Prexl, Voráček, Šipla, Frančík, Bechynský, Kutka, Procházka, Kirpal 

Omluven: Plánička 

viz Prezenční listina-Příloha č.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 finanční a kontrolní komise 

4) Rozpočet 

5) Inventury 

6) Projednání došlých žádostí 

7) Prodej a nákup pozemků 

8) Obecní záležitosti 

9) Diskuze 

10) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Jandová 

určení ověřovatelů: Kutka, Frančík 

návrhová komise: Bechynský, Šipla 

 

 Návrh usnesení OZ: 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– Kutka, Frančík, návrhová komise– Bechynský, Šipla. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/1: 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– 

Kutka, Frančík, návrhová komise– Bechynský, Šipla. 

 

 Kontrola usnesení 

 
 Kontrola usnesení z 5. veřejného zasedání OZ konaného dne 25. 9. 2019 v Zavlekově–zápis 

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

 

OZ bere na vědomí 
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 Zpráva finanční a kontrolní komise 

 
 Zpráva kontrolní komise ze dne 27. 11. 2019 přednesena p. Šiplou. Jednalo se o kontrolu 

knihy jízd vozidel obce, dohod o provedení práce a usnesení OZ. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Zpráva finanční komise přednesena p. Voráčkem. Jednalo se o kontrolu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Zavlekov ze dne 28 .11. 2019 a kontrolu rozpočtu ze dne 20. 11. 2019. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

 Rozpočet 

 
 Rozpočet Obce Zavlekov na rok 2020 

Návrh rozpočtu Obce Zavlekov na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce od 22. 11. 2019 

do 11. 12. 2019 (viz příloha 2). Na příjmové stránce ve výši 12.918.600,-Kč a na výdajové 

stránce ve výši 12.914.897,-Kč. Rozpočet je přebytkový a to ve výši 3.703,-Kč. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočet obce Zavlekov na rok 2020 Na příjmové 

stránce ve výši 12.918.600,-Kč a na výdajové stránce ve výši 12.914.897,-Kč. Rozpočet je 

přebytkový a to ve výši 3.703,-Kč. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/2: OZ schvaluje rozpočet obce Zavlekov na rok 2020 Na příjmové stránce ve 

výši 12.918.600,-Kč a na výdajové stránce ve výši 12.914.897,-Kč. Rozpočet je přebytkový 

a to ve výši 3.703,-Kč. 

 

 Střednědobý výhled rozpočtu obce Zavlekov na roky 2020-2023, který byl vyvěšen na 

úřední desce od 22. 11. 2019 do 11. 12. 2019 (viz příloha 3). Nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Zavlekov na roky 

2020-2023. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/3: OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Zavlekov na roky 2020-

2023. 

 

 Výše vkladu do sociálního fondu je 80.000,- Kč a do fondu obnovy vodovodu je 

150.000,- Kč na rok 2020. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje výši vkladu do sociálního fondu 80.000,- Kč a do fondu 

obnovy vodovodu 150.000,- Kč na rok 2020. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 6/4: OZ schvaluje výši vkladu do sociálního fondu 80.000,- Kč a do fondu obnovy 

vodovodu 150.000,- Kč. 

 

 Rozpočet ZŠ a MŠ Zavlekov p.o. na rok 2020 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zavlekov p.o. na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce od 

22.11.2019 do 11. 12. 2019 (viz příloha 4). Na příjmové stránce ve výši 4.034.000,-Kč a na 

výdajové stránce ve výši 4.034.000,-Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. na rok 2020. Na 

příjmové stránce ve výši 4.034.000,-Kč a na výdajové stránce ve výši 4.034.000,- Kč. 

Rozpočet je vyrovnaný. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/5: OZ schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. na rok 2020. Na příjmové 

stránce ve výši 4.034.000,-Kč a na výdajové stránce ve výši 4.034.000,- Kč. Rozpočet je 

vyrovnaný. 

 

 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zavlekov p.o. na roky 2020-2023, který byl vyvěšen 

na úřední desce od 22. 11. 2019 (viz příloha 4). Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zavlekov p.o. 

na roky 2020-2023. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/6: OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zavlekov p.o. na roky 

2020-2023. 

 

 

 Inventury 

 
 Plán Inventur na rok 2020. Přednesl starosta obce (viz příloha 5). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje plán inventur na rok 2020. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/7: OZ schvaluje plán inventur na rok 2020. 

 

 Likvidační komise ve složení hlavní inventarizační komise. Přednesl starosta obce. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje likvidační komisi ve složení hlavní inventarizační 

komise. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/8: OZ schvaluje likvidační komisi ve složení hlavní inventarizační komise. 
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 Projednání došlých žádostí 

 
 Žádost Tělovýchovná jednota Sokol Zavlekov o poskytnutí účelově vymezené dotace 

z rozpočtu Obce Zavlekov ve výši 25.000,- Kč, účel dotace – údržba a provoz hřiště, věcné 

vybavení.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 25.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Zavlekov. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/9: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 25.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Zavlekov. 

 

 Žádost SDH Plichtice o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce Zavlekov ve 

výši 2.042,40 Kč, účel dotace – příspěvek na Mikulášskou nadílku ze dne 30. 11. 2019.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 2.042,40 Kč pro SDH Plichtice. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/10: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 2.042,40 Kč pro SDH Plichtice. 

 

 Žádost SDH Skránčice o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce Zavlekov 

ve výši 2.000,- Kč, účel dotace – příspěvek na rozsvícení stromečku a Mikulášskou nadílku 

ze dne 30. 11. 2019.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 2.000,- Kč pro SDH Skránčice. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/11: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 2.000,- Kč pro SDH Skránčice. 

 

 Žádost Osady Plichtice z.s. o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 3.000,- Kč, účel dotace – příspěvek na vstupné pro 30 osob na zámek 

Zelená Hora.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 3.000,- Kč Osadě Plichtice.  

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/12: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 3.000,- Kč Osadě Plichtice.  

 

 Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava. 
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Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Zavlekov na 

rok 2019 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc 

obci Bublava. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/13: OZ neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Zavlekov na rok 2019 

za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci 

Bublava. 

 

 Žádost p. V. Lukeše, majitele pozemku 577/15 v k.ú. Zavlekov, o prodej pozemku 

p.č. 575/1 v k.ú. Zavlekov o výměře 96 m2.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 575/1 v k.ú. Zavlekov 

s přizváním majitele sousední nemovitosti. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/14: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 575/1 v k.ú. Zavlekov 

s přizváním majitele sousední nemovitosti. 

 

 Žádost manželů Kopeckých, majitelů nemovitosti Skránčice E8, o prodej části pozemku 

p.č. 758/1 v k.ú. Skránčice o výměře cca 700 m2. Dne 23. 10. 2019 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 650 m2- část A. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/15: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 650 m2- část A. 

 

 Žádost manželů Knížkových, majitelů nemovitosti Skránčice E9 , o prodej části pozemku 

p.č. 758/1 v k.ú. Skránčice o výměře cca 1010 m2. Dne 23. 10. 2019 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 1010 m2- část B. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/16: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 1010 m2- část B. 

 

 Žádost p. E. Gabrielové, majitelky nemovitosti Zavlekov E17, o prodej části pozemku 

p.č. 2166/1 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 420 m2. Dne 30. 10. 2019 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 2166/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 150 m2. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 6/17: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 2166/1 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 150 m2. 

 

 Žádost manželů Kolářových, majitelů nemovitosti Zavlekov E18, o prodej části pozemku 

p.č. 2166/1 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 100 m2. Dne 30. 10. 2019 proběhlo místní šetření. 

Dne 31. 10. 2019 podána žádost p. Kolářem o zrušení prodeje pozemku. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Žádost p. E. Nováčkové, majitelky nemovitosti Plichtice E23, o prodej části pozemku 

p.č. 800/1 v k.ú. Plichtice o výměře cca 300 m2. Dne 23. 10. 2019 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. 

Plichtice o výměře cca 500 m2. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/18: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. 

Plichtice o výměře cca 500 m2. 

 

 Žádost p. M. Prchalové, majitelky nemovitosti Zavlekov E60, p. D. Hosnedlové, majitelky 

nemovitosti Zavlekov E66, p. M. Durdíkové, majitelky nemovitosti Zavlekov E1, p. R. 

Štrose, majitele nemovitosti Zavlekov E86, p. V. Majera, majitele nemovitosti Zavlekov 

E45, p. M. Preuskera a p. CH. Preuskerové, majitelů nemovitosti Zavlekov E8, o prodej 

části pozemků p.č. 522/1 a  p.č. 525/1 a pozemek p.č. 524 v k.ú. Zavlekov. Dne 4. 11. 2019 

proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 360 m2 (Část B-viz příloha č.6). 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/19: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 360 m2 (Část B-viz příloha č.6). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 400 m2 (Část C-viz příloha č.6). 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/20: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 400 m2 (Část C-viz příloha č.6). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 525/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 300 m2 (Část A-viz příloha č.7). 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/24: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 525/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 300 m2 (Část A-viz příloha č.7). 
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Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 525/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 300 m2 (Část B-viz příloha č.7). 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/25: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 525/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 300 m2 (Část B-viz příloha č.7). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 525/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 400 m2 (Část C-viz příloha č.7). 

  

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/26: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 525/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 400 m2 (Část C-viz příloha č.7). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemků p.č.522/1 o 

výměře cca 200 m2 a p.č. 525/1 o výměře cca 100 m2 a pozemku 524 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 108 m2 (Část D-viz příloha č.7). 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/27: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemků p.č.522/1 o výměře 

cca 200 m2 a p.č. 525/1 o výměře cca 100 m2 a pozemku 524 v k.ú. Zavlekov o výměře 

108 m2 (Část D-viz příloha č.7). 

 

 Žádost manželů Ovsíkových, majitelů nemovitosti Zavlekov E7, o prodej části pozemku 

p.č. 522/1 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 475 m2. Dne 4. 11. 2019 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 500 m2 (Část A-viz příloha č.6). 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/21: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 500 m2 (Část A-viz příloha č.6). 

 

 Žádost p. Ovsíka, majitele nemovitosti Zavlekov E54, o prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 452 m2. Dne 4. 11. 2019 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 450 m2 (Část D-viz příloha č.6). 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/22: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 450 m2 (Část D-viz příloha č.6). 

 

 Žádost manželů Ovsíkových, majitelů nemovitosti Zavlekov E49, o prodej části pozemku 

p.č. 522/1 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 500 m2. Dne 4. 11. 2019 proběhlo místní šetření. 
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Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 500 m2 (Část E-viz příloha č.6). 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/23: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 522/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 500 m2 (Část E-viz příloha č.6). 

 

 

 Prodej pozemků 

 
 Prodej pozemku p.č. 1841/18 v k.ú. Zavlekov o výměře 8 m2 panu R. Maxovi, majiteli 

nemovitosti Zavlekov č.p. 50. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 

1. 10.  2019 do 11. 12. 2019, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 1841/18 v k.ú. Zavlekov o výměře 

8 m2 panu R. Maxovi, majiteli nemovitosti Zavlekov č.p. 50. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. 

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

s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/28: OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 1841/18 v k.ú. Zavlekov o výměře 8 m2 

panu R. Maxovi, majiteli nemovitosti Zavlekov č.p. 50. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. 

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

s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

 Nákup pozemků pro obec Zavlekov p.č. 2292/6 v k.ú. Zavlekov o výměře 32 m 2 a p.č. 21/3 

v k.ú. Zavlekov o výměře 14 m2. Cena pozemku je 100,-Kč/m2.Záměr byl vyvěšen od 

1. 10. 2019 do 11. 12. 2019, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje nákup pozemků pro obec Zavlekov p.č. 2292/6 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 32 m 2 a p.č. 21/3 v k.ú. Zavlekov o výměře 14 m2. Cena pozemku je 

100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy. Náklady spojené 

s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/29: OZ schvaluje nákup pozemků pro obec Zavlekov p.č. 2292/6 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 32 m 2 a p.č. 21/3 v k.ú. Zavlekov o výměře 14 m2. Cena pozemku je 

100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy. Náklady spojené 

s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

 

 Obecní záležitosti 
 

 Informace o rozpočtové změně č. 7/2019 - změna schválená starostou obce ze dne 

17. 10. 2019 

 



9 

 

 
 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.395.490,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.990.921,-Kč 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Rozpočtová změna č. 8/2019- změna schválená starostou obce ze dne 6. 11. 2019 

 

 
 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.395.490,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.990.921,-Kč 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Rozpočtová změna č. 9/2019- změna ke schválení zastupitelstvem obce 

 
 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.330.190,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.925.621,-Kč 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2019. Změna v příjmech 

+ 992.700,-Kč, změna ve výdajích + 992.700,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.330.190,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 15.925.621,-Kč. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 6/30: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2019. Změna v příjmech + 992.700,-

Kč, změna ve výdajích + 992.700,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.330.190,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 15.925.621,-Kč. 

 

 Pošumavská odpadová, s.r.o-přijetí nových společníků a upravené znění společenské 

smlouvy o tyto nové společníky. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti pošumavská 

odpadová, s.r.o. na novou výší 2.166.210,-Kč. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/31: OZ schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti pošumavská 

odpadová, s.r.o. na novou výší 2.166.210,-Kč. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ souhlasí s tím, aby nové vklady společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., byly upsány takto: 

Stávající společník město Klatovy svůj vklad na novou celkovou výši 1.100.000,- Kč. 

Přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající 

počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 

společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/32: OZ souhlasí s tím, aby nové vklady společnosti Pošumavská odpadová, 

s.r.o., byly upsány takto: 

Stávající společník město Klatovy svůj vklad na novou celkovou výši 1.100.000,- Kč. 

Přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající 

počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 

společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. dle přílohy č. 8. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/33: OZ schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. dle přílohy č. 8. 

 

 Ceník Pošumavské odpadové, s.r.o platný od 1. 1. 2020 na všechny druhy odpadů. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Cena pitné vody od 1. 1. 2020 pro obec Zavlekov 1 m3 za 25,-Kč včetně DPH. Cena vychází 

z kalkulace vody za rok 2020 (viz příloha č. 9). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ stanovuje cenu pitné vody od 1. 1. 2020 pro obec Zavlekov 1 m3 

za 25,-Kč včetně DPH. 
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Hlasováno: pro:7  proti:1  zdržel se:0 

 

Usnesení 6/34: OZ stanovuje cenu pitné vody od 1. 1. 2020 pro obec Zavlekov 1 m3 za 25,-

Kč včetně DPH. 

 

 Výše poplatku za komunální odpad na rok 2020 ve stejné výši dle vyhlášky 1/2016 (viz 

příloha č. 10) 

 

Návrh usnesení OZ: OZ stanovuje výši poplatku za komunální odpad na rok 2020 ve stejné 

výši dle vyhlášky 1/2016. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/35: OZ stanovuje výši poplatku za komunální odpad na rok 2020 ve stejné výši 

dle vyhlášky 1/2016. 

 

 Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku od Krajské úřadu Plzeňského kraje pro obec 

Zavlekov. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. Finanční 

příspěvek ve výši 89.700,-Kč. 

 
OZ bere na vědomí 

 

 Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce viz příloha č. 11. 

 
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje jednací řád ZO viz příloha č. 11. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/36: OZ schvaluje jednací řád ZO viz příloha č. 11. 

 

 Veřejná vyhláška č. 1/2019 O místním poplatku ze psů viz příloha č. 12.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje veřejnou vyhlášku č. 1/2019 O místním poplatku ze psů 

viz příloha č. 12.  

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/37: OZ schvaluje veřejnou vyhlášku č. 1/2019 O místním poplatku ze psů viz 

příloha č. 12.  

 

 Nákup části pozemku p.č. 378/3 v k.ú. Plichtice o velikosti cca 360 m2 pro obec Zavlekov 

za cenu 100,- Kč/m2. Prodej pozemku obce Zavlekov p.č. 358 v k.ú. Plichtice o velikosti 

3.812 m2 za cenu 82.537,- Kč. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na nákup pozemku p.č. 378/3 v k.ú. 

Plichtice o velikosti cca 360 m2. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 6/38: OZ schvaluje vydání záměru na nákup pozemku p.č. 378/3 v k.ú. Plichtice 

o velikosti cca 360 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej pozemku p.č. 358 v k.ú. 

Plichtice o velikosti cca 3.812 m2. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/39: OZ schvaluje vydání záměru na prodej pozemku p.č. 358 v k.ú. Plichtice o 

velikosti cca 3.812 m2. 

 

 Nákup pozemku p.č. 378/1 v k.ú. Plichtice o velikosti 133 m2 pro obec Zavlekov za cenu 

100,- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na nákup pozemku p.č. 378/1 v k.ú. 

Plichtice o velikosti 133 m2. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/40: OZ schvaluje vydání záměru na nákup pozemku p.č. 378/1 v k.ú. Plichtice 

o velikosti 133 m2. 

 

 Žádost o zvýšení odměny za činnosti správce lesa p. Voltra - obstaravatel (hajný) a OLH. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje navýšení odměny za obstaravatelskou činnost z 50,- 

Kč/ha na 60,-Kč/ha měsíčně a za OLH z 50,- Kč/ha na 60,-Kč/ha čtvrtletně s účinností od 

1. 1. 2020. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/41: OZ schvaluje navýšení odměny za obstaravatelskou činnost z 50,- Kč/ha na 

60,-Kč/ha měsíčně a za OLH z 50,- Kč/ha na 60,-Kč/ha čtvrtletně s účinností od 1. 1. 2020. 

 

 Výpověď části nájemní smlouvy mezi obcí Zavlekov a p. P. Ovsíkem. Jedná se o část 

pozemku p.č. 525 v k.ú. Zavlekov o výměře 147,9 m2. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Silnice Klatovy a.s - oprava asfaltového povrchu cesta k nemovitostem Zavlekov č.p. 6 a 

Zavlekov č.p. 85 za cenu 168.968,- Kč + DPH. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Zrušení bankovního účtu č. 4183409359/0800 u české spořitelny a převedení zůstatku na 

účet vedený u KB č. 4320351/0100. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zrušení bankovního účtu č. 4183409359/0800 u české 

spořitelny a převedení zůstatku na účet vedený u KB č. 4320351/0100. 

 

Hlasováno: pro:   proti:   zdržel se:  
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Usnesení 6/42: OZ schvaluje zrušení bankovního účtu č. 4183409359/0800 u české 

spořitelny a převedení zůstatku na účet vedený u KB č. 4320351/0100. 

 

 Kontrola oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Územní plán obce Zavlekov - jednání Klatovy, připomínky do 18. 12. 2019 

 

 Diskuze 
 akce r. 2019 

 nákup a prodej pozemků obce Zavlekov 

 

 Závěr 
 

 

Jednání ukončeno ve 21:00 hodin. 

 

 

 

 

 
 

Zapsala: ………. 

Jandová

 

 

 

 

Ověřili: ………… 

 

…………. 

Starosta obce: ……. 

Prexl

 


