Zápis z 8. veřejného zasedání OZ dne 27. 5. 2020
Zahájeno v 19:05
Přítomni: Prexl, Voráček, Šipla, Frančík, Kutka, Procházka, Kirpal, Bechynský, Plánička
(viz příloha č. 1)
Omluven:---

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Kontrola usnesení
Závěrečný účet obce Zavlekov za rok 2019
Projednání došlých žádostí
Prodej a nákup pozemků
Územní plán obce Zavlekov
Obecní záležitosti
Diskuze
Závěr

veřejné zasedání vede: Prexl
určení zapisovatele: Jandová
určení ověřovatelů: Šipla, Bechynský
návrhová komise: Frančík, Plánička
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 – Šipla, Bechynský, návrhová komise – Frančík, Plánička
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/1: 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 –
Šipla, Bechynský, návrhová komise – Frančík, Plánička

Kontrola usnesení
1) Kontrola usnesení ze 7. veřejného zasedání OZ konaného dne 6. 3. 2020 v Plichticích–zápis
i s přílohami z minulého zasedání je zde a ověřovatelé zápis četli, souhlasí s ním.
OZ bere na vědomí
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Závěrečný účet obce Zavlekov za rok 2019
1) Paní Perniklová předložila rozbor hospodaření za rok 2019, který obsahuje údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a návrh závěrečného
účtu. Kontrola hospodaření (audit) za rok 2019 byla provedena pracovnicemi KÚ PK ve
dnech 14.11.2019 – 15.11.2019 a 27.4.2020 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podrobný
návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce ode dne 11. 5. 2020 do 27. 5. 2020.
Připomínky nebyly uplatněny ani písemně ani ústně při jeho projednání na VZOZ.
Projednání závěrečného účtu obce Zavlekov se uzavírá vyjádřením: Zastupitelstvo obce
Zavlekov schvaluje celoroční hospodaření obce Zavlekov a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2019, a to bez výhrad.
Návrh usnesení OZ: Zastupitelstvo obce Zavlekov schvaluje celoroční hospodaření Obce
Zavlekov a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok
2019, a to bez výhrad.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/2: Zastupitelstvo obce Zavlekov schvaluje celoroční hospodaření Obce
Zavlekov a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok
2019, a to bez výhrad.
2) Schválení účetní závěrky Obce Zavlekov k 31.12.2019
Účetní uzávěrku předložila p. Hana Perniklová. Účetní závěrka obsahuje výkaz Rozvaha k
31. 12. 2019, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 a Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019.
Protokol o schválení účetní závěrky a veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
v Zavlekově.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje účetní závěrku Obce Zavlekov k 31. 12. 2019 včetně
všech příloh - výkaz Rozvaha k 31. 12. 2019, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 a Příloha
k účetní závěrce k 31. 12. 2019.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/3: OZ schvaluje účetní závěrku Obce Zavlekov k 31. 12. 2019 včetně všech
příloh - výkaz Rozvaha k 31. 12. 2019, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 a Příloha
k účetní závěrce k 31. 12. 2019.

Projednání došlých žádostí
1) Nabídka společnosti Rema na spolupráci v oblasti sběru a odvozu elektrických a
elektronických zařízení.
Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje možnou spolupráci v oblasti sběru a odvozu
elektrických a elektronických zařízení.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

2

Usnesení 8/4: OZ neschvaluje možnou spolupráci v oblasti sběru a odvozu elektrických a
elektronických zařízení.
2) Nabídka společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG na právní ochranu obce Zavlekov.
Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje nabídku společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG na
právní ochranu obce Zavlekov.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/5: OZ neschvaluje nabídku společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG na právní
ochranu obce Zavlekov.
3) Žádost osady Plichtice z.s. o příspěvek na dopravu na zájezd do Písku konaný dne 7. 3. 2020
pro občany obce Plichtice a Zavlekov ve výši 2.500,-Kč.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku osadě Plichtice z.s. na dopravu na
zájezd do Písku pro občany obce Plichtice a Zavlekov ve výši 2.500,-Kč.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/6: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku osadě Plichtice z. s. na dopravu na zájezd
do Písku pro občany obce Plichtice a Zavlekov ve výši 2.500,-Kč.
4) Žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na její provoz.
Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč
Lince bezpečí, z. s. na její provoz.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/7: OZ neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Lince
bezpečí, z. s. na její provoz.
5) Žádost o zapojení se do nové strategie MAS Pošumaví.
Návrh usnesení OZ: OZ obce Zavlekov schvaluje zařazení území obce do území Místní
akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 – 2027.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/8: OZ obce Zavlekov schvaluje zařazení území obce do území Místní akční
skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 – 2027.
6) Žádost pana K. Lukeše a p. Pellové, majitelů nemovitosti Mladice č.p. 17, o prodej části
pozemku p.č. 2246 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 40 m2. Dne 20.5.2020 proběhlo místní
šetření.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 2246
v k.ú. Zavlekov o výměře cca 40 m2.

3

Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/9: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 2246 v k.ú.
Zavlekov o výměře cca 40 m2.
7) Žádost manželů Vlčkových, majitelů nemovitosti Skránčice E 42, o prodej pozemku
p.č. 814 o výměře 834 m2 v k.ú. Skránčice.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 814 v k.ú. Skránčice
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/10: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 814 v k.ú. Skránčice
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
8) Žádost pana M. Vrbase, majitele nemovitosti Plichtice č.p. 28, o prodej části pozemku
p.č. 12/1 v k.ú. Plichtice o výměře cca 237 m2 nebo výměře cca 522 m2.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 12/1 v k.ú. Plichtice
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/11: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 12/1 v k.ú. Plichtice
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
9) Žádost pana MUDr. F. Halady, majitele nemovitosti Zavlekov E 4, o směnu části pozemku
p.č. 497/11 o velikosti cca 2840 m2 v k.ú. Zavlekov za část pozemku 826/37 o výměře cca
2840 m2 v k.ú. Zavlekov. Směna pozemků p.č. 640/1 o výměře 1499 m2 a p.č. 683 o výměře
90 m2 v k.ú. Plichtice za část pozemku 762/4 o výměře cca 860 m2 v k.ú.Plichtice
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na směnu části pozemku p.č 497/11 o
velikosti cca 2840 m2 v k.ú. Zavlekov za část pozemku 826/37 o výměře cca 2840 m2
v k.ú. Zavlekov.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/12: OZ schvaluje vydání záměru na směnu části pozemku p.č 497/11 o velikosti
cca 2840 m2 v k.ú. Zavlekov za část pozemku 826/37 o výměře cca 2840 m2
v k.ú. Zavlekov.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na směnu pozemků p.č 640/1 o
výměře 1499 m2 a p.č. 683 o výměře 90 m2 v k.ú. Plichtice za část pozemku 762/4 výměře
cca 860 m2 v k.ú.Plichtice.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0
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Usnesení 8/13: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na směnu pozemků p.č 640/1 o výměře
1499 m2 a p.č. 683 o výměře 90 m2 v k.ú. Plichtice za část pozemku 762/4 výměře cca
860 m2 v k.ú.Plichtice.

Prodej a nákup pozemků
1) Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/20 v k.ú. Skránčice o výměře 722 m2 panu Z.
Knížkovi a paní V. Knížkové, majitelům nemovitosti Skránčice E 43. Parcela je vytvořena
geometrickým plánem č. 226-1006/2020 ze dne 11. 3. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2.
Záměr byl vyvěšen od 19.12. 2019 do 30.1. 2020 (část B), bez připomínek.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/20 v k.ú.
Skránčice o výměře 722 m2 panu Z. Knížkovi a paní V. Knížkové. Parcela je vytvořena
geometrickým plánem č. 226-1006/2020 ze dne 11. 3. 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: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/14: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/20 v k.ú. Skránčice
o výměře 722 m2 panu Z. Knížkovi a paní V. Knížkové. Parcela je vytvořena geometrickým
plánem č. 226-1006/2020 ze dne 11. 3. 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 p.č. 758/21 v k.ú. Skránčice o výměře 494 m2 manželům
Kopeckým, majitelům nemovitosti Skránčice E 8. Parcela je vytvořena geometrickým
plánem č. 226-1006/2020 ze dne 11. 3. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl
vyvěšen od 19.12. 2019 do 30.1. 2020 (část A), bez připomínek.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/21 v k.ú.
Skránčice o výměře 494 m2 manželům Kopeckým, majitelům nemovitosti Skránčice E 8.
Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 226-1006/2020 ze dne 11. 3. 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: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/15: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/21 v k.ú. Skránčice
o výměře 494 m2 manželům Kopeckým, majitelům nemovitosti Skránčice E 8. Parcela je
vytvořena geometrickým plánem č. 226-1006/2020 ze dne 11. 3. 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 p.č. 2168/21 v k.ú. Zavlekov o výměře 183 m2 paní E.
Gabrielové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 17. Parcela je vytvořena geometrickým
plánem č. 510-3/2020 ze dne 31. 1. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen
od 11.3. 2020 do 30.4. 2020, bez připomínek.
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Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2168/21 v k.ú.
Zavlekov o výměře 183 m2 paní E. Gabrielové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 17.
Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 510-3/2020 ze dne 31. 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: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/16: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2168/21 v k.ú. Zavlekov
o výměře 183 m2 paní E. Gabrielové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 17. Parcela je
vytvořena geometrickým plánem č. 510-3/2020 ze dne 31. 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.
4) Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/7 v k.ú. Plichtice o výměře 183 m2 panu J.
Hlaváčovi, majiteli nemovitosti Plichtice č.p. 39. Parcela je vytvořena geometrickým
plánem č. 292-103/2020 ze dne 23. 3. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl
vyvěšen od 19.7. 2018 do 30.8. 2018 (část A), bez připomínek.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/7 v
k.ú. Plichtice o výměře 183 m2 panu J. Hlaváčovi, majiteli nemovitosti Plichtice č.p. Parcela
je vytvořena geometrickým plánem č. 292-103/2020 ze dne 23. 3. 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: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/17: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/7 v k.ú. Plichtice o
výměře 183 m2 panu J. Hlaváčovi, majiteli nemovitosti Plichtice č.p. Parcela je vytvořena
geometrickým plánem č. 292-103/2020 ze dne 23. 3. 2020. 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 p.č. 364/8 v k.ú. Plichtice o výměře 96 m2 panu L.
Bechynskému, majiteli pozemku p.č. 369 v k.ú. Plichtice. Parcela je vytvořena
geometrickým plánem č. 292-103/2020 ze dne 23. 3. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2.
Záměr byl vyvěšen od 19.7. 2018 do 30.8. 2018 (část B), bez připomínek.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/8 v k.ú.
Plichtice o výměře 96 m2 panu L. Bechynskému, majiteli pozemku p.č. 369 v k.ú. Plichtice.
Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 292-103/2020 ze dne 23. 3. 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: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/18: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 364/8 v k.ú. Plichtice o
výměře 96 m2 panu L. Bechynskému, majiteli pozemku p.č. 369 v k.ú. Plichtice. Parcela je
vytvořena geometrickým plánem č. 292-103/2020 ze dne 23. 3. 2020. Cena pozemku je
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100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
6) Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 800/31 v k.ú. Plichtice o výměře 320 m2 paní E.
Nováčkové, majitelce nemovitosti Plichtice E 23. Parcela je vytvořena geometrickým
plánem č. 302-1012/2020 ze dne 20. 3. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl
vyvěšen od 19.12. 2019 do 30.1. 2020, bez připomínek.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 800/31 v k.ú.
Plichtice o výměře 320 m2 paní E. Nováčkové, majitelce nemovitosti Plichtice E 23. Parcela
je vytvořena geometrickým plánem č. 302-1012/2020 ze dne 20. 3. 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: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/19: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 800/31 v k.ú. Plichtice o
výměře 320 m2 paní E. Nováčkové, majitelce nemovitosti Plichtice E 23. Parcela je
vytvořena geometrickým plánem č. 302-1012/2020 ze dne 20. 3. 2020. Cena pozemku je
100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
7) Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 800/30 v k.ú. Plichtice o výměře 236 m2 a pozemků st.
82 v k.ú. Plichtice o výměře 49 m2 a p.č. 800/6 v k.ú. Plichtice o výměře 81 m2 panu P.
Kupilíkovi, majiteli nemovitosti Plichtice E 18. Nově vzniklá parcela je vytvořena
geometrickým plánem č. 302-1012/2020 ze dne 20. 3. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2.
Záměr byl vyvěšen od 1.10. 2019 do 30.11. 2020, bez připomínek.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 800/30 v k.ú.
Plichtice o výměře 236 m2 a pozemků st. 82 v k.ú. Plichtice o výměře 49 m2 a p.č. 800/6
v k.ú. Plichtice o výměře 81 m2 panu P. Kupilíkovi, majiteli nemovitosti Plichtice E 18.
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: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/20: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 800/30 v k.ú. Plichtice o
výměře 236 m2 a pozemků st. 82 v k.ú. Plichtice o výměře 49 m2 a p.č. 800/6 v k.ú. Plichtice
o výměře 81 m2 panu P. Kupilíkovi, majiteli nemovitosti Plichtice E 18. Cena pozemku je
100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
8) Prodej pozemku p.č. 358 v k.ú. Plichtice o výměře 3812 m2 panu M. Siruckovi, majiteli
nemovitosti Plichtice E 19. Cena pozemku je 90.000,-Kč. Záměr byl vyvěšen od 19.12.
2019 do 30.1. 2020, bez připomínek.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 358 v k.ú. Plichtice o výměře 3812
m2 panu M. Siruckovi, majiteli nemovitosti Plichtice E 19. Cena pozemku je 90.000,-Kč.
OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
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Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/21: OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 358 v k.ú. Plichtice o výměře 3812 m2
panu M. Siruckovi, majiteli nemovitosti Plichtice E 19. Cena pozemku je 90.000,-Kč. OZ
pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
9) Nákup nově vzniklého pozemku pro Obec Zavlekov p.č. 378/3 v k.ú. Plichtice o výměře
316 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 296-38/2019 ze dne 5. 3. 2020. Cena
pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 19.12. 2019 do 30.1. 2020, bez připomínek.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje nákup nově vzniklého pozemku pro Obec Zavlekov
p.č. 378/3 v k.ú. Plichtice o výměře 316 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem
č. 296-38/2019 ze dne 5. 3. 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: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/22: OZ schvaluje nákup nově vzniklého pozemku pro Obec Zavlekov p.č. 378/3
v k.ú. Plichtice o výměře 316 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 29638/2019 ze dne 5. 3. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce
sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí
kupující.

Územní plán obce Zavlekov
Návrh usnesení OZ: OZ vydává ÚP Zavlekov formou opatření obecné povahy.
Hlasováno:

pro:

zdržel se:

proti:

Usnesení 8/23: OZ vydává ÚP Zavlekov formou opatření obecné povahy.

Obecní záležitosti
1) Rozpočtová změna č. 3/2020 - změna schválená starostou obce ze dne 15.4.2020. (příloha
č. 2)
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.939.081,64,-Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 13.935.378,64,-Kč
OZ bere na vědomí
2) Rozpočtová změna č. 4/2020- změna ke schválení zastupitelstvem obce. (příloha č.3)
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.687.600,64 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 16.374.297,64 Kč
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Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2020. Změna v příjmech
+ 1.748.519,- Kč, změna ve výdajích + 2.438.919,- Kč, financování + 690.400,- Kč bude
pokryto z příjmů předešlých let.
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.687.600,64 Kč. Výdaje celkem po
konsolidaci (upravený rozpočet) 16.374.297,64 Kč.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/24: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2020. Změna v příjmech
+ 1.748.519,- Kč, změna ve výdajích + 2.438.919,- Kč, financování + 690.400,- Kč bude
pokryto z příjmů předešlých let.
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.687.600,64 Kč. Výdaje celkem po
konsolidaci (upravený rozpočet) 16.374.297,64 Kč.
3) Smlouva o dílo č. 20042-01 mezí obcí Zavlekov a firmou Silnice Klatovy a.s.
IČO: 45357307 na opravu MK v Plichticích.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 20042-01 mezí obcí Zavlekov a
firmou Silnice Klatovy a.s. IČO 45357307 na opravu MK v Plichticích.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/25: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 20042-01 mezí obcí Zavlekov a firmou
Silnice Klatovy a.s. IČO 45357307 na opravu MK v Plichticích.
4) Pasport místních komunikací – schvalovací doložka plánu zimní údržby.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje doložku plánu zimní údržby k pasportu místních
komunikací.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/26: OZ schvaluje doložku plánu zimní údržby k pasportu místních komunikací.
5) Obecně závazná vyhláška Obce Zavlekov č. 1/2020 o zrušení vyhlášky č. 4/2010 (o
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt).
Návrh usnesení OZ: OZ vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 1/2020 o
zrušení vyhlášky č. 4/2010 (o poplatku za lázeňský a rekreační pobyt).
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/27: OZ vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 1/2020 o zrušení
vyhlášky č. 4/2010 (o poplatku za lázeňský a rekreační pobyt).
6) Obecně závazná vyhláška Obce Zavlekov č. 2/2020 o zrušení vyhlášky č. 2/2017 (o místním
poplatku z ubytovací kapacity).
Návrh usnesení OZ: OZ vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 2/2020 o
zrušení vyhlášky č. 2/2017 (o místním poplatku z ubytovací kapacity).
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Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/28: OZ vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 2/2020 o zrušení
vyhlášky č. 2/2017 (o místním poplatku z ubytovací kapacity).
7) Nákup pozemků v k.ú. Vlčnov u Zavlekova pro Obec Zavlekov: p.č. 249 o výměře 1349 m2,
p.č. 250 o výměře 414 m2, p.č. 361 o výměře 3237 m2, p.č .299/4 o výměře 1145 m2, p.č.
300/2 o výměře 2084 m2, p.č. 377 o výměře 2086 m2, p.č. 388 o výměře 108 m2, p.č. 391 o
výměře 1773 m2, p.č. 337 o výměře 1421 m2, p.č. 339 o výměře 6078 m2, p.č. 334 o výměře
6546 m2, p.č. 328/1 o výměře 4028 m2, p.č. 393 o výměře 189 m2, p.č. 310 o výměře
2251 m2, p.č. 311 o výměře 557 m2, p.č. 317 o výměře 1480 m2, p.č. 399 o výměře 1295
m2, p.č. 411/1 o výměře 2268 m2, p.č. 410 o výměře 592 m2, p.č. 417/2 o výměře 5934 m2,
p.č. 416 o výměře 647 m2, p.č. 530/2 o výměře 239 m2, p.č. 479 o výměře 2824 m2. Celková
výměra pozemků je 48544 m2.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na nákup pozemků v k.ú. Vlčnov u
Zavlekova pro Obec Zavlekov: p.č. 249 o výměře 1349 m2, p.č. 250 o výměře 414 m2,
p.č. 361 o výměře 3237 m2, p.č. 299/4 o výměře 1145 m2, p.č. 300/2 o výměře 2084 m2,
p.č. 377 o výměře 2086 m2, p.č. 388 o výměře 108 m2, p.č. 391 o výměře 1773 m2, p.č. 337
o výměře 1421 m2, p.č. 339 o výměře 6078 m2, p.č. 334 o výměře 6546 m2, p.č. 328/1 o
výměře 4028 m2, p.č. 393 o výměře 189 m2, p.č. 310 o výměře 2251 m2, p.č. 311 o výměře
557 m2, p.č. 317 o výměře 1480 m2, p.č. 399 o výměře 1295 m2, p.č. 411/1 o výměře 2268
m2, p.č. 410 o výměře 592 m2, p.č. 417/2 o výměře 5934 m2, p.č. 416 o výměře 647 m2,
p.č. 530/2 o výměře 239 m2, p.č. 479 o výměře 2824 m2. Celková výměra pozemků je
48544 m2.
Hlasováno:

pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 8/29: OZ schvaluje vydání záměru na nákup pozemků v k.ú. Vlčnov u Zavlekova
pro Obec Zavlekov: p.č. 249 o výměře 1349 m2, p.č. 250 o výměře 414 m2, p.č. 361 o
výměře 3237 m2, p.č. 299/4 o výměře 1145 m2, p.č. 300/2 o výměře 2084 m2, p.č. 377 o
výměře 2086 m2, p.č. 388 o výměře 108 m2, p.č. 391 o výměře 1773 m2, p.č. 337 o výměře
1421 m2, p.č. 339 o výměře 6078 m2, p.č. 334 o výměře 6546 m2, p.č. 328/1 o výměře 4028
m2, p.č. 393 o výměře 189 m2, p.č. 310 o výměře 2251 m2, p.č. 311 o výměře 557 m2, p.č.
317 o výměře 1480 m2, p.č. 399 o výměře 1295 m2, p.č. 411/1 o výměře 2268 m2, p.č. 410
o výměře 592 m2, p.č. 417/2 o výměře 5934 m2, p.č. 416 o výměře 647 m2, p.č. 530/2 o
výměře 239 m2, p.č. 479 o výměře 2824 m2. Celková výměra pozemků je 48544 m2.
8) Informace o podané dotaci
Dotace na věcné vybavení pro JSDHO Zavlekov, kat V z dotačního programu Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí plzeňského kraje v roce 2020 a to na částku
38.000,- Kč.
OZ bere na vědomí
9) Zpráva Policie Plánice za rok 2019
OZ bere na vědomí
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Diskuze
Závěr
Jednání ukončeno v 19:55 hodin.

Zapsala:

……….
Jandová

Ověřili:

………….
Šipla

Starosta obce:

…….
Prexl

………….
Bechynský
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