Zápis z 9. veřejného zasedání OZ dne 1. 7. 2020
Zahájeno v 19:05
Přítomni: Prexl, Voráček, Frančík, Kutka, Procházka, Kirpal, Bechynský
(viz příloha č. 1)
Omluven: Plánička, Šipla

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)

Zahájení
Kontrola usnesení
Zpráva kontrolní a finanční komise
Projednání došlých žádostí
Nákup pozemků
Obecní záležitosti
Diskuze
Závěr

veřejné zasedání vede: Prexl
určení zapisovatele: Jandová
určení ověřovatelů: Frančík, Kirpal
návrhová komise: Procházka, 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– Frančík, Kirpal, návrhová komise– Procházka, Kutka.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/1: 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–
Frančík, Kirpal, návrhová komise– Procházka, Kutka.

Kontrola usnesení
1) Kontrola usnesení z 8. veřejného zasedání OZ konaného dne 27. 5. 2020 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 kontrolní a finanční komise
1) Zpráva kontrolní komise ze dne 17. 6. 2020 přednesena p. Voráčkem. Jednalo se o kontrolu
knihy jízd vozidel obce, dohod o provedení práce a plnění usnesení.
OZ bere na vědomí
2) Zpráva finanční komise ze dne 16. 6. 2020 přednesena p. Voráčkem. Jednalo se o kontrolu
Fin 10-12M, audit 2019, kontrola rozpočtu na rok 2020, kontrola pokladny.
OZ bere na vědomí

Projednání došlých žádostí
1) Žádost SDH Plichtice o příspěvek na společenskou uniformu ve výši 2.000,-Kč.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku SDH Plichtice na společenskou
uniformu ve výši 2.000,-Kč.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/2: OZ schvaluje poskytnutí příspěvku SDH Plichtice na společenskou uniformu
ve výši 2.000,-Kč.
2) Žádost p. J. Voľanského, majitele nemovitosti Vlčnov č.p. 19, o směnu části pozemku 804/3
o výměře cca 8 m2 č a části pozemku p.č. 810 o výměře cca 4 m2 za část pozemku st. 14 o
výměře cca 10 m2 a část pozemku p.č. 24 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Vlčnov u Zavlekova.
Návrh usnesení OZ:OZ schvaluje zamítnutí žádosti na směnu části pozemku 804/3 o
výměře cca 10 m2 a části pozemku p.č. 810 o výměře cca 6 m2 za část pozemku st. 14 o
výměře cca 10 m2 a část pozemku p.č. 24 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Vlčnov u Zavlekova.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/3: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na směnu části pozemku 804/3 o výměře cca
10 m2 a části pozemku p.č. 810 o výměře cca 6 m2 za část pozemku st. 14 o výměře cca 10
m2 a část pozemku p.č. 24 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Vlčnov u Zavlekova.
3) Žádost p. M. Pillera a paní P. Pillerové, majitelů pozemku st. 35 v kú. Skránčice, o směnu
části pozemku st. 35 o výměře cca 15 m2 za část pozemku p.č. 4/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú.
Skránčice.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na směnu části pozemku st. 35 o výměře
cca 15 m2 za část pozemku p.č. 4/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Skránčice. Rozdíl ve výměře
bude doplacen v částce 100,- Kč/ m2.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0
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Usnesení 9/4: OZ schvaluje vydání záměru na směnu části pozemku st. 35 o výměře cca
15 m2 za část pozemku p.č. 4/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Skránčice. Rozdíl ve výměře bude
doplacen v částce 100,- Kč/ m2.
4) Žádost pana K. Špičáka majitele nemovitosti Plichtice E14 a p. M. Wawrečkové Kroupové,
majitelce nemovitosti Plichtice E11, o prodej části pozemku p.č. 800/2 v k.ú. Plichtice o
výměře cca 500 m2.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 800/2 v k.ú. Plichtice.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/5: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 800/2 v k.ú. Plichtice.
5) Žádost manželů Nachtmannových, majitelů nemovitosti Skránčice E 16, o prodej části
pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Skránčice o výměře cca 500 m2.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 758/1 v k.ú. Skránčice
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/6: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 758/1 v k.ú. Skránčice
s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.
6) 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. Dne 23.6.2020
proběhlo místní šetření.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 12/1
v k.ú. Plichtice.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/7: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 12/1 v k.ú.
Plichtice.
7) Žádost manželů Sazamových, majitelů nemovitosti Plichtice č.p. 44, o prodej části pozemku
p.č. 12/1 v k.ú. Plichtice o výměře cca 180 m2 nebo výměře cca 400 m2. Dne 23.6.2020
proběhlo místní šetření.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č.12/1
v k.ú. Plichtice.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/8: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č.12/1 v k.ú.
Plichtice.
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8) Žádost p. V. Lukeše , majitele pozemku p.č. 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. Dne
16.6.2020 podal p. V. Lukeš žádost na zrušení žádosti ze dne 10.10.2019 o odprodej
pozemku.
OZ bere na vědomí

Nákup pozemků
1) 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. Záměr byl vyvěšen od 2.6.2020 do 25.6.2020 – bez
připomínek
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje 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. Cena za pozemky je
633.766,06 Kč. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na nákup pozemku.
Náklady s prodejem hradí kupující.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/9: OZ schvaluje 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. Cena za pozemky je
633.766,06 Kč. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na nákup pozemku.
Náklady s prodejem hradí kupující.
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Obecní záležitosti
1) Rozpočtová změna č. 5/2020 - změna schválená starostou obce ze dne 15.6.2020. (příloha
č. 2)
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 15.687.600,64 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 16.374.297,64 Kč
OZ bere na vědomí
2) Rozpočtová změna č. 6/2020- změna ke schválení zastupitelstvem obce. (příloha č.3)
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 16.167.600,64 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 17.154.297,64 Kč
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2020. Změna v příjmech
+ 480.000,-Kč, změna ve výdajích + 780.000,-Kč, financování + 300.000,-Kč bude pokryto
z příjmů předešlých let.
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 16.167.600,64 Kč.
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 17.154.297,64 Kč.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/10: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2020. Změna v příjmech + 480.000,Kč, změna ve výdajích + 780.000,-Kč, financování + 300.000,-Kč bude pokryto z příjmů
předešlých let.
Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 16.167.600,64 Kč.
Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 17.154.297,64 Kč.
3) Výběrové řízení – Výměna střešní krytiny v bytovém domě Zavlekov č.p. 108.
Obec Zavlekov dne 4.6.2020 podala výzvu na zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
malého rozsahu na Výměna střešní krytiny v bytovém domě Zavlekov č.p. 108. Dne
29.6.2020 zasedala hodnotící komise a vybrala firmu Linea střechy s.r.o. IČ: 26410249.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zhotovitele na akci „Výměna střešní krytiny v bytovém
domě Zavlekov č.p. 108“ firmu Linea střechy s.r.o. IČ: 26410249. OZ pověřuje starostu
obce podepsáním smlouvy o dílo.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/11: OZ schvaluje zhotovitele na akci „Výměna střešní krytiny v bytovém domě
Zavlekov č.p. 108“ firmu Linea střechy s.r.o. IČ: 26410249. OZ pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy o dílo.
4) Smlouva o dílo č. 20200610AJih mezí obcí Zavlekov a obchodní společností HT-IZOL
s.r.o. IČO 06356532 na zateplení stropu v bytovém domě Zavlekov č.p. 108 – systémem
foukané minerální izolace.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 20200610AJih mezí obcí Zavlekov a
obchodní společností HT-IZOL s.r.o. IČO 06356532 na zateplení stropu v bytovém domě
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Zavlekov č.p. 108 – systémem foukané minerální izolace. OZ pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy o dílo.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/12: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 20200610AJih mezí obcí Zavlekov a
obchodní společností HT-IZOL s.r.o. IČO 06356532 na zateplení stropu v bytovém domě
Zavlekov č.p. 108 – systémem foukané minerální izolace. OZ pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy o dílo.
5) Obecně závazná vyhláška Obce Zavlekov č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu.
Návrh usnesení OZ: OZ vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 3/2020 o
místním poplatku z pobytu.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/13: OZ vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 3/2020 o místním
poplatku z pobytu.
6) Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu – 2020 Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy, název akce: obec Zavlekov – JSDHO Zavlekov, kat V, ve
výši 21.900,- Kč.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Zavlekov ve výši 21.900,- Kč.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/14: OZ schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Zavlekov ve výši 21.900,- Kč.
7) Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu – Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020, název akce
Cyklostezka Číhaň - Zavlekov, ve výši 180.000,- Kč.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Zavlekov ve výši 180.000,- Kč.
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/15: OZ schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Zavlekov ve výši 180.000,- Kč.
8) Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu – PSOV PK 2020- projekty
obcí, název akce Výměna střešní krytiny a zateplení stropu v bytovém domě č.p. 108
Zavlekov, ve výši 390.000,- Kč.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Zavlekov ve výši 390.000,- Kč.
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Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/16: OZ schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Zavlekov ve výši 390.000,- Kč.
9) Návrh smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-120006127/001 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s.. Záměr byl vyvěšen od 24.11.2017
do 12.12.2017.
Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE12-0006127/001 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s..
Hlasováno:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení 9/17: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-120006127/001 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s..
10) Pošumavský auto moto klub v AČR. Dohoda o užívání komunikace.
OZ bere na vědomí

Diskuze



hasičská soutěž a zábava
přístup, vlastnictví a využívaní cesty k Novému rybníku

Závěr
Jednání ukončeno ve 20:10 hodin.

Zapsala:

……….
Jandová

Ověřili:

………….
Frančík

Starosta obce:

…….
Prexl

…………..
Kirpal
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