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Zápis z 10. veřejného zasedání OZ dne 23. 9. 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) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Projednání došlých žádostí 

4) Prodej a nákup pozemků 

5) Obecní záležitosti 

6) Diskuze 

7) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Jandová 

určení ověřovatelů: Šipla, Bechynský 

návrhová komise: Voráček, 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–Šipla, Bechynský, návrhová komise–Voráček, Kutka. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/1: 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–Voráček, Kutka. 

 

 

 Kontrola usnesení 

 
1) Kontrola usnesení ze 9. veřejného zasedání OZ konaného dne 1. 7. 2020 v Zavlěkově–zápis 

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

 

OZ bere na vědomí 
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 Projednání došlých žádostí 

 
1) Žádost SDH Plichtice o poskytnutí dotace na pracovní obleky, vybavení jednotky a dětský 

den ve výši 15.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí dotace SDH Plichtice na pracovní obleky, 

vybavení jednotky a dětský den ve výši 15.000,- Kč. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/2: OZ schvaluje poskytnutí dotace SDH Plichtice na pracovní obleky, 

vybavení jednotky a dětský den ve výši 15.000,- Kč. 

 

2) Žádost p. J. Hlaváče, spolumajitele nemovitosti Zavlekov č.p. 103, o prodej části pozemku 

134/4 o výměře cca 100 m2 v  k.ú. Zavlekov.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku 134/4 o 

výměře cca 100 m2 v k.ú. Zavlekov. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/3: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku 134/4 o výměře 

cca 100 m2 v k.ú. Zavlekov. 

 

3) Žádost paní M. Krejčí, majitelky nemovitosti Plichtice E 6, o prodej části pozemku 

p.č. 868/1 o výměře cca 120 m2   v k.ú. Plichtice.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 868/1 v k.ú. Plichtice.  

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/4: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 868/1 v k.ú. Plichtice. 

 

4) Žádost paní K. Pěkné a pana I. Maňoura, majitelů nemovitosti Plichtice E 2, o pronájem 

části pozemku p.č. 800/1 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Plichtice.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 800/1 v k.ú. Plichtice. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/5: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 800/1 v k.ú. Plichtice. 

 

5) Žádost paní Z. Švecové, majitelky nemovitosti Plichtice E 45, o prodej části pozemku 

p.č. 760/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Plichtice.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 760/1 v k.ú. Plichtice s 

přizváním majitelů sousedních nemovitostí. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 10/6: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 760/1 v k.ú. Plichtice s 

přizváním majitelů sousedních nemovitostí. 

 

6) Žádost pana J. Krále, majitele nemovitosti Plichtice E 40, o prodej části pozemku p.č. 760/1 

o výměře cca 250 m2 v k.ú. Plichtice.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 760/1 v k.ú. Plichtice s 

přizváním majitelů sousedních nemovitostí. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/7: OZ schvaluje místní šetření na pozemek p.č. 760/1 v k.ú. Plichtice s 

přizváním majitelů sousedních nemovitostí. 

 

7) Žádost pana K. Špičáka, majitele nemovitosti Plichtice E 14, a p. M Wawrečkové Kroupové, 

majitelky nemovitosti Plichtice E 11, o prodej části pozemku p.č. 800/2 v k.ú. Plichtice o 

výměře cca 500 m2. Dne 2.9.2020 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 800/2 v 

k.ú. Plichtice. o výměře cca 500 m2. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/8: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 800/2 v k.ú. 

Plichtice. o výměře cca 500 m2. 

 

8) Žádost manželů Nachtmannových, majitelů nemovitosti Skránčice E 16, o prodej části 

pozemku p.č. 758/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Skránčice. Dne 1.8.2020 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 500 m2. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/9: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 758/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 500 m2. 

 

9) Žádost manželů Vlčkových, majitelů nemovitosti Skránčice E 42, o prodej pozemku 

p.č. 814 o výměře 834 m2 v k.ú. Skránčice. Dne 27.7.2020 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej pozemku p.č.814 v k.ú. 

Skránčice o výměře 834 m2. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 1  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/10: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej pozemku p.č.814 v k.ú. Plichtice 

o výměře 834 m2. 
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10) Žádost města Klatovy o poskytnutí dotace na spolufinancování terénního programu spolku 

Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách na území města Klatovy pro 

občany regionu Klatovska ve výši 1.333,- Kč. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje poskytnutí dotace na spolufinancování terénního 

programu spolku Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách na území 

města Klatovy pro občany regionu Klatovska ve výši 1.333,- Kč. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/11: OZ neschvaluje poskytnutí dotace na spolufinancování terénního 

programu spolku Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách na území 

města Klatovy pro občany regionu Klatovska ve výši 1.333,- Kč. 

 

11) Žádost pana K. Kubíka, majitele nemovitosti Točník 59, o prodej pozemků p.č. 732/5 o 

výměře 12.150 m2 a p.č. 732/6 o výměře 30.584 m2 v k.ú. Skránčice.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej pozemků p.č. 732/5 o 

výměře 12.150 m2 a p.č. 732/6 o výměře 30.584 m2 v k.ú. Skránčice.  

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/12: OZ schvaluje zamítnutí žádosti pozemků p.č. 732/5 o výměře 12.150 m2 a 

p.č. 732/6 o výměře 30.584 m2 v k.ú. Skránčice.  

 

 

 Prodej a nákup pozemků 

 
1) Nákup nově vzniklého pozemku pro Obec Zavlekov p.č. 522/13 v k.ú. Zavlekov o výměře 

5 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena 

pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 8.9. 2020 do 23.9. 2020, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje nákup nově vzniklého pozemku pro Obec Zavlekov p.č. 

522/13 v k.ú. Zavlekov o výměře 5 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-

18/2020 ze dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/13: OZ schvaluje nákup nově vzniklého pozemku pro Obec Zavlekov p.č. 

522/13 v k.ú. Zavlekov o výměře 5 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-

18/2020 ze dne 6. 8. 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. 522/1 v k.ú. Zavlekov o výměře 444 m2 manželům 

Ovsíkovým, majitelům nemovitosti Zavlekov E 7. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen 

od 19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část A, bez připomínek. 
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Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/1 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 444 m2 manželům Ovsíkovým, majitelům nemovitosti Zavlekov E 7. 

Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/14: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/1 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 444 m2 manželům Ovsíkovým, majitelům nemovitosti Zavlekov E 7. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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. 522/8 v k.ú. Zavlekov o výměře 357 m2 paní M. 

Prchalové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 60. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen 

od 19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část B, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/8 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 357 m2 paní M. Prchalové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 40. 

Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/15: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/8 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 357 m2 paní M. Prchalové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 40. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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. 522/9 v k.ú. Zavlekov o výměře 305 m2 paní D. 

Hosnedlové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 6. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen 

od 19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část C, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/9 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 305 m2 paní D. Hosnedlové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 6. 

Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/16: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/9 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 305 m2 paní D. Hosnedlové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 6. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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. 

 

5) Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/10 v k.ú. Zavlekov o výměře 440 m2 panu M. 

Ovsíkovi, majiteli nemovitosti Zavlekov E 54. Parcela je vytvořena geometrickým plánem 

č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 

19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část D, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/10 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 440 m2 panu M. Ovsíkovi, majiteli nemovitosti Zavlekov E 54. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/17: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/10 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 440 m2 panu M. Ovsíkovi, majiteli nemovitosti Zavlekov E 54. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 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. 522/11 v k.ú. Zavlekov o výměře 322 m2 manželům 

Ovsíkovým, majitelům nemovitosti Zavlekov E 49. Parcela je vytvořena geometrickým 

plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen 

od 19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část E, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/11 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 322 m2 manželům Ovsíkovým, majitelům nemovitosti Zavlekov E 49. 

Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/18: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/11 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 322 m2 manželům Ovsíkovým, majitelům nemovitosti Zavlekov E 49. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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. 525/7 v k.ú. Zavlekov o výměře 314 m2 paní M. 

Durdíkové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 1. Parcela je vytvořena geometrickým plánem 

č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 

19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část A, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 525/7 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 314 m2 paní M. Durdíkové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 1. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/19: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 525/7 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 314 m2 paní M. Durdíkové, majitelce nemovitosti Zavlekov E 1. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. 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 nově vzniklého pozemku p.č. 525/6 v k.ú. Zavlekov o výměře 301 m2 panu R. 

Štrosovi, majiteli nemovitosti Zavlekov E 86. Parcela je vytvořena geometrickým plánem 

č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 

19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část B, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 525/6 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 301 m2 panu R. Štrosovi, majiteli nemovitosti Zavlekov E 86. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/20: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 525/6 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 301 m2 panu R. Štrosovi, majiteli nemovitosti Zavlekov E 86. Parcela je vytvořena 

geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ 

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

s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

9) Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 525/5 v k.ú. Zavlekov o výměře 419 m2, paní CH. 

Preuskerové Vaňkové a panu M. Preuskerovi, majitelům nemovitosti Zavlekov E 8. Parcela 

je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 

100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část C, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 525/5 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 419 m2 paní CH. Preuskerové Vaňkové a pana M. Preuskera, majitelům 

nemovitosti Zavlekov E 8. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze 

dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/21: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 525/5 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 419 m2 paní CH. Preuskerové Vaňkové a pana M. Preuskera, majitelům 

nemovitosti Zavlekov E 8. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze 

dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním kupní 

smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 
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10) Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/12 v k.ú. Zavlekov o výměře 246 m2 a pozemku 

p.č. 524 v k.ú. Zavlekov o výměře 108 m2 panu V. Majerovi, majiteli nemovitosti Zavlekov 

E 45. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena 

pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 19.12. 2019 do 30.3. 2020 Část D, bez 

připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/12 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 246 m2 a pozemku p.č. 524 v k.ú. Zavlekov o výměře 108 m2 panu V. 

Majerovi, majiteli nemovitosti Zavlekov E 45 . Parcela je vytvořena geometrickým plánem 

č. 511-18/2020 ze dne 6. 8. 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  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/22: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 522/12 v k.ú. Zavlekov 

o výměře 246 m2 a pozemku p.č. 524 v k.ú. Zavlekov o výměře 108 m2 panu V. Majerovi, 

majiteli nemovitosti Zavlekov E 45 . Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 511-

18/2020 ze dne 6. 8. 2020. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce 

sepsáním kupní smlouvy na prodej pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí 

kupující. 

 

 

 Obecní záležitosti 
 

1) Rozpočtová změna č. 7/2020- změna ke schválení zastupitelstvem obce. (příloha č.2) 

 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 17.047.250,64 Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 17.548.197,64 Kč 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2020. Změna v příjmech 

+ 879.650,-Kč, změna ve výdajích + 393.900,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 17.047.250,64 Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 17.548.197,64 Kč. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/23: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2020. Změna v příjmech 

+ 879.650,-Kč, změna ve výdajích + 393.900,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 17.047.250,64 Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 17.548.197,64 Kč. 

 

2) Zaměstnanec Obce Zavlekov 

Na pozici Technik pro údržbu obce Zavlekov bude přijat na dobu určitou-1 kalendářní rok-

do pracovní poměru p. F. Fous, Zavlekov 15. 

 

OZ bere na vědomí 

 

3) Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu – 2019 Podpora ochrany lesa 

v PK v rámci dotačního programu PODPORA OCHRANY LESA V PK 2017+ pro obec 

Zavlekov, ve výši 9.996,- Kč. 
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OZ bere na vědomí 

 

4) Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Zavlekov a panem M. Siruckem, majitelem 

nemovitosti Plichtice E 19, o prodeji části pozemku p.č. 378/5 o výměře cca 35 m2 a p.č. 

886 o výměře cca 35 m2 v k.ů. Plichtice za cenu 100 Kč/m2. Záměr vyvěšen od 7.9.2020 do 

23.9. 2020 bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Zavlekov 

a panem M. Siruckem, majitelem nemovitosti Plichtice E 19, o prodeji části pozemku p.č. 

378/5 o výměře cca 35 m2 a p.č. 886 o výměře cca 35 m2 v k.ů. Plichtice za cenu 100 Kč/m2. 

OZ pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků. 

Podmínky podpisu: smlouva o smlouvě budoucí kupní bude podepsána po uzavření 

smlouvy kupní mezi obcí Zavlekov a panem M. Siruckem majitelem Plichtice E 19 na nákup 

pozemku 378/3 o výměře 316 m2 schválené zastupitelstvem dne 27.5.2020, usnesení 8/22. 

Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/24: OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Zavlekov a 

panem M. Siruckem, majitelem nemovitosti Plichtice E 19, o prodeji části pozemku p.č. 

378/5 o výměře cca 35 m2 a p.č. 886 o výměře cca 35 m2 v k.ů. Plichtice za cenu 100 Kč/m2. 

OZ pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků. 

Podmínky podpisu: smlouva o smlouvě budoucí kupní bude podepsána po uzavření 

smlouvy kupní mezi obcí Zavlekov a panem M. Siruckem majitelem Plichtice E 19 na nákup 

pozemku 378/3 o výměře 316 m2 schválené zastupitelstvem dne 27.5.2020, usnesení 8/22. 

Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

5) Žádost pana M. Sirucka, majitele nemovitosti Plichtice E 19, o prodej pozemků p.č. 886, 

p.č. 385 a p.č 386/1 v k.ú. Plichtice. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č. 886, p.č. 385 a p.č 386/1 

v k.ú. Plichtice s přizváním majitelů sousedních nemovitostí. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 10/25: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č. 886, p.č. 385 a p.č 386/1 

v k.ú. Plichtice s přizváním majitelů sousedních nemovitostí. 

 

 

 Diskuze 

 

 Závěr 
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Jednání ukončeno ve 20:00 hodin. 

 

 

 
 

Zapsala: ………. 

Jandová

 

 

 

 

Ověřili: ………… 

 

…………. 

Starosta obce: ……. 

Prexl

 


