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Zápis ze 7. veřejného zasedání OZ dne 6. 3. 2020 
 

Zahájeno v 19:05 

 

Přítomni: Prexl, Voráček, Šipla, Frančík, Kutka, Procházka, Kirpal (viz příloha č. 1) 

Omluven: Bechynský, Plánička 

 

 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 o hospodaření v lesích za rok 2019 

4) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o 

5) Projednání došlých žádostí 

6) Prodej a nákup pozemků 

7) Smlouva s ČEZ distribuce 

8) Územní plán obce Zavlekov 

9) Obecní záležitosti 

10) Diskuze 

11) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Jandová 

určení ověřovatelů: Procházka, Voráček 

návrhová komise: Kirpal, Kutka 

 

Žádost/návrh/usnesení:  

 

1) 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–Procházka, Voráček, návrhová komise–Kirpal, Kutka.¨ 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/1: 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–

Procházka, Voráček, návrhová komise–Kirpal, Kutka. 

 

 Kontrola usnesení 

 
1) Kontrola usnesení z 6. veřejného zasedání OZ konaného dne 11. 12. 2019 v Zavlekově–zápis 

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

 

 

 Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2019 

 
1) Zpráva o hospodaření v lesích v roce 2019; vypracoval odborný lesní hospodář Ivo Voltr; 

přednesl p. Prexl (Příloha č.2). 

 
OZ bere na vědomí 

 

 Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. 

 
1) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. Výsledek hospodaření za rok 2019 je 

– 16.046,05 Kč, záporný výsledek hospodaření za rok 2019 bude pokryt finančními 

prostředky rezervního fondu.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. včetně příloh: 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019, Rozvaha k 31.12.2019, Příloha k 31.12.2019. Výsledek 

hospodaření za rok 2019 je –16.046,05 Kč. Záporný výsledek hospodaření za rok 2019 bude 

pokryt finančními prostředky rezervního fondu.  

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/2: OZ schvaluje schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. včetně příloh: 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019, Rozvaha k 31.12.2019, Příloha k 31.12.2019. Výsledek 

hospodaření za rok 2019 je –16.046,05 Kč. Záporný výsledek hospodaření za rok 2019 bude 

pokryt finančními prostředky rezervního fondu. 

 

 

 Projednání došlých žádostí 

 
1) Žádost na delimitaci finančních prostředků na provoz místní knihovny Zavlekov na rok 2020 

do rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách na základě uzavřené dohody mezi 

MěÚ Nalžovské Hory a OÚ Zavlekov.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje delimitaci finančních prostředků na provoz místní 

knihovny Zavlekov na rok 2020 do rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách 

v částce 8.500,- Kč. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 
Usnesení 7/3: OZ schvaluje delimitaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny 

Zavlekov na rok 2020 do rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách v částce 

8.500,- Kč. 

 

2) Žádost Spolku Lungta - projednání o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“. 
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Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/4: OZ neschvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

3) Žádost Českého svazu chovatelů, z.s, okresní organizace Nýrsko, o sponzorský dar na 

52. kolo celostátní olympiády mladých chovatelů. Dar bude použit na odměny pro děti 

(upomínkové předměty, brožury) a na doprovodný program (vstupy, doprava). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje poskytnutí sponzorského daru. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/5: OZ neschvaluje poskytnutí sponzorského daru. 

 

4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace Obcí Zavlekov pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní 

obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020 v částce 18.128,- Kč. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace Obcí Zavlekov pro 

Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020 v částce 

18.128,- Kč. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/6: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace Obcí Zavlekov pro 

Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020 v částce 

18.128,- Kč. 

 

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

p.č.  2166/1 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č.  2168/2 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 150 m2. 

 

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

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č.  2168/2 v k.ú. Zavlekov o výměře 

cca 150 m2. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/7: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č.  2166/1 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č.  2168/2 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 

150 m2. 

 

6) 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. Dne 30.1. 2020 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č.  575/1 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 85 m2. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 



4 

 

Usnesení 7/8: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č.  575/1 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 85 m2. 

 

7) Žádost p. K. Lukeše, a p. M. Pellové, majitelů nemovitosti Mladice č.p.17, o prodej části 

pozemku p.č. 2246 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 40 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 2246 v k.ú. Zavlekov 

s přizváním majitele sousední nemovitosti. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/9: OZ schvaluje schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 2246 v k.ú. Zavlekov 

s přizváním majitele sousední nemovitosti. 

 

8) Žádost p. B. Polívkové o prodej pozemku p.č.2251 v k.ú. Zavlekov o výměře 197 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje žádost na prodej pozemku p.č.2251 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 197 m2. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/10: OZ neschvaluje žádost na prodej pozemku p.č.2251 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 197 m2. 

 

 

 Prodej a nákup pozemků 

 
1) Prodej nově vzniklého pozemku panu. P. Jiříčkovi, majiteli nemovitosti Zavlekov č.p. 16 

p.č. 1841/25 v k.ú. Zavlekov o výměře 50 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 

509-92/2019 ze dne 5.2. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 

1.10. 2019 do 31.12. 2019, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu P. Jiříčkovi, 

majiteli nemovitosti Zavlekov č.p. 16, p.č. 1841/25 v k.ú. Zavlekov o výměře 50 m2. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 509-92/2020 ze dne 5.2.2020. 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: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/11: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu P. Jiříčkovi, majiteli 

nemovitosti Zavlekov č.p. 16, p.č. 1841/25 v k.ú. Zavlekov o výměře 50 m2. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 509-92/2020 ze dne 5.2.2020. Cena pozemku je 100,- 

Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady 

spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

2) Prodej nově vzniklého pozemku paní J. Jakšové, majitelce nemovitosti Plichtice č.p. 29 

p.č. 860/13 v k.ú. Plichtice o výměře 83 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 

300-174/2019 ze dne 29.1. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 

1. 10. 2019 do 31.12. 2019, bez připomínek. 
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Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku paní J. Jakšové, 

majitelce nemovitosti Plichtice čp. 29, p.č. 860/13 v k.ú. Plichtice o výměře 83 m2. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 300-174/2019 ze dne 29. 1. 2020. 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: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/12: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku paní J. Jakšové, majitelce 

nemovitosti Plichtice čp. 29, p.č. 860/13 v k.ú. Plichtice o výměře 83 m2. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 300-174/2019 ze dne 29. 1. 2020. Cena pozemku je 100,-

Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady 

spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

3) Prodej nově vzniklého pozemku panu P. Hurajtovi, majiteli nemovitosti Skránčice E25 

p.č. 758/18 v k.ú. Skránčice o výměře 507 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem 

č. 225-1174/2019 ze dne 13.12. 2019. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 

1. 10. 2019 do 31. 12. 2019, část B bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu P. Hurajtovi, 

majiteli nemovitosti Skránčice E25, p.č. 758/18 v k.ú. Zavlekov o výměře 507 m2. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 225-1174/2018 ze dne 13.12.2019. 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: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/13: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu P. Hurajtovi, majiteli 

nemovitosti Skránčice E25, p.č. 758/18 v k.ú. Zavlekov o výměře 507 m2. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 225-1174/2018 ze dne 13.12.2019. Cena pozemku je 

100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. 

Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

4) Prodej nově vzniklého pozemku panu E. Lesnému, panu R. Lesnému a paní H. Tycové 

majitelům nemovitosti Skránčice E24 p.č. 758/17 v k.ú. Skránčice o výměře 407 m2. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 225-1174/2019 ze dne 13.12. 2019. Cena pozemku je 

100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 1.10. 2019 do 31.12. 2019, část A bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu E. Lesnému, panu 

R. Lesnému a paní H. Tycové. majitelům nemovitosti Skránčice E24, p.č. 758/17 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 407 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 225-1174/2018 

ze dne 13.12.2019. 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: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/14: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu E. Lesnému, panu R. 

Lesnému a paní H. Tycové. majitelům nemovitosti Skránčice E24, p.č. 758/17 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 407 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 225-1174/2018 
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ze dne 13.12.2019. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní 

smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

5) Prodej nově vzniklého pozemku panu J. Machuldovi, majiteli nemovitosti Zavlekov č.p.69 

p.č. 1841/23 v k.ú. Zavlekov o výměře 119 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem 

č. 506-137/2019 ze dne 2.12. 2019. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměry byly vyvěšeny 

od 3.1. 2019 do 31.1. 2019 a od 9.7.2019 do 15.8.2019, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu J. Machuldovi, 

majiteli nemovitosti Zavlekov č.p.69, p.č. 1841/23 v k.ú. Zavlekov o výměře 119 m2. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 504-137/2019 ze dne 2.12.2019. 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: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/15: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu J. Machuldovi, majiteli 

nemovitosti Zavlekov č.p.69, p.č. 1841/23 v k.ú. Zavlekov o výměře 119 m2. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 504-137/2019 ze dne 2.12.2019. Cena pozemku je 100,-

Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady 

spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

6) Nákup pozemku pro Obec Zavlekov p.č. 378/1 v k.ú. Plichtice o výměře 133 m2. Cena 

pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 19.12. 2019 do 31.1. 2020, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje nákup pozemku pro Obec Zavlekov, p.č. 378/1 v k.ú. 

Plichtice o výměře 133 m2. 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: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/16: OZ schvaluje nákup pozemku pro Obec Zavlekov, p.č. 378/1 v k.ú. Plichtice 

o výměře 133 m2. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní 

smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

 

 Smlouva s ČEZ distribuce 

 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 

právu provést stavbu IIV-12-0015754. Záměr vyvěšen od 7.2.2020 do 5.3.2020 – bez 

připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IIV-12-0015754. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/17: OZ schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IIV-12-0015754. 
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 Územní plán obce Zavlekov 
Námitky k veřejnému projednání 

 
1) Datum podání: 24. 9. 2019 

Žadatel: Jana Reitmajer 

Pozemky: 764/1, 764/2, 769/8, 770/1 p.č. v k.ú. Skránčice 

Žádost: Využití plochy pro hromadnou rekreaci 

 

Návrh usnesení OZ: OZ nevyhovuje připomínce č. 1. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/18: OZ nevyhovuje připomínce č. 1. 

 

2) Datum podání: 25. 9. 2019 

Žadatel: M. Krejčí 

Pozemky: p.č. 1375,1376, 1377, 1378, 1379, 1381 v k.ú. Zavlekov 

Žádost: Změna na zastavitelnou plochu-individuální bydlení venkovského typu 

 

Návrh usnesení OZ: OZ nevyhovuje připomínce č. 2. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/19: OZ nevyhovuje připomínce č 2. 

 

3) Datum podání: 24. 9. 2019 

a) Žadatel: Agromap, s.r.o. 

Žádost: Změna využití pozemků z krajinné zeleně na zemědělský půdní fond 

 

Návrh usnesení OZ: OZ částečně vyhovuje připomínce č. 3 a).  

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/20: OZ částečně vyhovuje připomínce č. 3 a). 

 

b) Žadatel: Agromap, s.r.o. 

Žádost: Zemědělský areál v Plichticích zakreslit podle skutečné hranice 

 

Návrh usnesení OZ: OZ vyhovuje připomínce č. 3 b).  

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/21: OZ vyhovuje připomínce č. 3 b). 

 

c) Žadatel: Agromap, s.r.o. 

Žádost: Přesun plochy Z28 

 

Návrh usnesení OZ: OZ vyhovuje připomínce č. 3 c).  

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 7/22: OZ vyhovuje připomínce č. 3 c).  

 

d) Žadatel: Agromap, s.r.o. 

Žádost: Změna využití pozemku p.č.845/7 a 845/13 v k.ú. Zavlekov 

 

Návrh usnesení OZ: OZ vyhovuje připomínce č. 3 d).  

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/23: OZ vyhovuje připomínce č. 3 d). 

 

e) Žadatel: Agromap, s.r.o. 

Žádost: Obnova historické cesty K2 

 

OZ bere na vědomí  

 

f) Žadatel: Agromap, s.r.o. 

Žádost: Vyjádření se k plánovanému obchvatu obce 

 

OZ bere na vědomí  

 

4) Datum podání: 12. 9. 2019 

Žadatel: S. a V. Pokorný 

Pozemky: p.č. 193 v k.ú. Plichtice 

Žádost: Změna využití pozemku k individuální rekreaci 

Návrh usnesení OZ: OZ nevyhovuje připomínce č. 4. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/24: OZ nevyhovuje připomínce č. 4. 

 

5) Datum podání: 11. 9. 2019 

Žadatel: M. Šipla 

Pozemky: p.č. 811/2 a 813 v k.ú. Plichtice 

Žádost: Změna využití pozemku k individuální rekreaci 

 

Návrh usnesení OZ: OZ nevyhovuje připomínce č. 5. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/25: OZ nevyhovuje připomínce č. 5. 

 

6) Datum podání: 18. 12. 2019 

Žadatel: R. Kubík 

Pozemky: p.č. 1986 v k.ú. Zavlekov 

Žádost: Změna navrhovaného využití pozemku ze stavebního na trvalý travní porost 

 

Návrh usnesení OZ: OZ nevyhovuje připomínce č. 6. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 7/26: OZ nevyhovuje připomínce č. 6. 

 

 

 Obecní záležitosti 

 
1) Rozpočtová změna č. 10/2019 – změna schválená starostou obce ze dne16.12.2019. 

(Příloha č.3). 

 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.383.190,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.979.621,-Kč 

 

OZ bere na vědomí  

 

2) Rozpočtová změna č. 1/2020 – změna schválená starostou obce ze dne 15.1.2020    

(Příloha č.4). 

 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 12.918.600,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 12.914.897,-Kč 

 

OZ bere na vědomí  

 

3) Rozpočtová změna č. 2/2020 – změna ke schválení zastupitelstvem. (Příloha č.5). 

 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.939.081,64 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.935.378,64 Kč 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020. Změna v příjmech 

1.020.481,64 Kč, změna ve výdajích + 130.000,- Kč, změna ve výdajích – 150.481,64 Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.939.081,64 Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 13.935.378,64 Kč. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/27: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020. Změna v příjmech 

1.020.481,64 Kč, změna ve výdajích + 130.000,- Kč, změna ve výdajích – 150.481,64 Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.939.081,64 Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 13.935.378,64 Kč. 

 

4) Pasport místních komunikací obce Zavlekov 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje pasport místních komunikací a žádá obecní úřad 

Zavlekov o zařazení pozemních komunikací. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/28: OZ schvaluje pasport místních komunikací a žádá obecní úřad Zavlekov 

o zařazení pozemních komunikací. 

 

5) Smlouva o dílo mezi Obcí Zavlekov a firmou Macán Projekce DS, s.r.o..: Dokumentace 

pro stavební povolení cyklostezka Číhaň-Vlčnov v částce 303.270,-Kč + DPH. 
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Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Zavlekov a firmou Macán 

Projekce DS, s.r.o..: Dokumentace pro stavební povolení cyklostezka Číhaň-Vlčnov v 

částce 303.270,-Kč + DPH. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/29: OZ schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Zavlekov a firmou Macán 

Projekce DS, s.r.o..: Dokumentace pro stavební povolení cyklostezka Číhaň-Vlčnov v 

částce 303.270,-Kč + DPH. 

 
6) Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb mezi Obcí Zavlekov a Mudr. Josefem 

Löffelmannem, IČ: 66342244 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb 

mezi Obcí Zavlekov a MUDr. Josefem Löffelmannem, IČ: 66342244. 

 

Hlasováno: pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/30: OZ schvaluje smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb mezi 

Obcí Zavlekov a MUDr. Josefem Löffelmannem, IČ: 66342244. 

 
7) Zaměstnanec Obce Zavlekov 

Proběhlo výběrové řízení na pozici Technik pro údržbu obce. Dne 1. 4. 2020 nastoupí do 

pracovního poměru p. J. Soumar. 

 

OZ bere na vědomí  

 

8) Informace o podaných dotacích 

• Dotace na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu 

cyklostezky Číhaň-Vlčnov z dotačního titulu Podpora rozvoje cykloturistiky a 

cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2020 a to na částku 280.000,- Kč. 

• Dotace na výměnu střešní krytiny a zateplení stropu v bytovém domě Zavlekov č.p. 108 

z dotačního titulu PSOV PK 2020 – Projekty obcí a to na částku 500.000,- Kč 

 

OZ bere na vědomí  

 

 

  Diskuze 
 

• akce uskutečněné v roce 2019 

• akce plánované na rok 2020 

• územní plán obce Zavlekov 

• oprava cesty Skránčice 

• podpora pojízdných prodejen 

• odpadové nádoby 

 

 Závěr 

 
Jednání ukončeno ve 20:15 hodin. 
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Zapsala: ………. 

Jandová

 

 

 

 

Ověřili: ………… 

Procházka 

…………. 

Voráček

Starosta obce: ……. 

Prexl

 


