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Zápis z 11. veřejného zasedání OZ dne 11. 12. 2020 
 

Zahájeno v 19:05 

 

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

Omluven: 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 finanční a kontrolní komise 

4) Rozpočet 

5) Inventury 

6) Smlouvy s ČEZ Distribuce 

7) Projednání došlých žádostí 

8) Prodej pozemků 

9) Obecní záležitosti 

10) Diskuze 

11) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Jandová 

určení ověřovatelů: Procházka, Frančík 

návrhová komise: Kirpal, Kutka 

 

Žádost/návrh/usnesení:  

 

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, Frančík, návrhová komise– Kirpal, Kutka. 

 

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

 

Usnesení 11/1: 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, Frančík, návrhová komise– Kirpal, Kutka. 

 

 Kontrola usnesení 

 
1) Kontrola usnesení z 10. veřejného zasedání OZ konaného dne 23. 9. 2020 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 kontrolní a finanční komise 

 
1) Zpráva kontrolní komise ze dne 2. 12. 2020 přednesena p. Šiplou. Jednalo se o kontrolu 

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

 

OZ bere na vědomí 

 

2) Zpráva finanční komise ze dne 3. 11. 2020 přednesena p. Voráčkem. Jednalo se o kontrolu 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zavlekov a kontrolu obce Zavlekov. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 

 Rozpočet 

 
1) Rozpočet obce Zavlekov na rok 2021 

Návrh rozpočtu obce Zavlekov na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce od 24. 11. 2020 

do 11. 12. 2020 (viz příloha 2). Na příjmové stránce ve výši 10.561.100,-Kč a na výdajové 

stránce ve výši 10.561.080,-Kč. Rozpočet je přebytkový a to ve výši 20,-Kč. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočet obce Zavlekov na rok 2021. Na příjmové 

stránce ve výši 10.561.100,-Kč a na výdajové stránce ve výši 10.561.080,-Kč. Rozpočet je 

přebytkový a to ve výši 20,-Kč. 

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

 

Usnesení 11/2: OZ schvaluje rozpočet obce Zavlekov na rok 2021. Na příjmové stránce ve 

výši 10.561.100,-Kč a na výdajové stránce ve výši 10.561.080,-Kč. Rozpočet je přebytkový 

a to ve výši 20,-Kč. 

 

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

150.000,- Kč. 

 

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

obnovy vodovodu 150.000,- Kč. 

 

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

 

Usnesení 11/3: OZ schvaluje výši vkladu do sociálního fondu 80.000,- Kč a do fondu 

obnovy vodovodu 150.000,- Kč. 

 

3) Rozpočet ZŠ a MŠ Zavlekov p.o. na rok 2021 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zavlekov p.o. na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce od 24. 

11. 2020 do 11. 12. 2020 (viz příloha 3). Na příjmové stránce ve výši 5.090.000,-Kč a na 
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výdajové stránce ve výši 5.090.000,-Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. na rok 2021. Na 

příjmové stránce ve výši 5.090.000,-Kč a na výdajové stránce ve výši 5.090.000,-Kč. 

Rozpočet je vyrovnaný. 

 

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

 

Usnesení 11/4: OZ schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. na rok 2021. Na příjmové 

stránce ve výši 5.090.000,-Kč a na výdajové stránce ve výši 5.090.000,-Kč. Rozpočet je 

vyrovnaný. 

 

 

 Inventury 

 
1) Plán Inventur na rok 2020. Přednesl starosta obce (viz příloha 4). 

 

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

 

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

 

Usnesení 11/5: OZ schvaluje plán inventur na rok 2020. 

 

2) 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 11/6: OZ schvaluje likvidační komisi ve složení hlavní inventarizační komise. 

 

 

 Smlouvy z ČEZ Distribuce 
 

1) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006127/VB/01 mezi obcí 

Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-

12-0006127/VB/01 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s. OZ pověřuje starostu obce 

podepsáním smlouvy. 

 

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

 

Usnesení 11/7: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

0006127/VB/01 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s. OZ pověřuje starostu obce 

podepsáním smlouvy. 
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2) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006397/01 mezi obcí Zavlekov 

a ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-

12-0006397/01 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s. OZ pověřuje starostu obce 

podepsáním smlouvy. 

 

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

 

Usnesení 11/8: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

0006397/01 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s. OZ pověřuje starostu obce 

podepsáním smlouvy. 

 

 

 Projednání došlých žádostí 

 
1) Žádost Tělovýchovná jednota Sokol Zavlekov o poskytnutí účelově vymezené dotace 

z rozpočtu Obce Zavlekov ve výši 20.000,- Kč, účel dotace – údržba a provoz hřiště, věcné 

vybavení. 

 

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

Zavlekov ve výši 20.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Zavlekov. 

 

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

 

Usnesení 11/9: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 20.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Zavlekov. 

 

2) Žádost Oblastní charita Klatovy o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 2.500,- Kč, účel dotace podpora Charitní pečovatelské služby pro občany 

obce Zavlekov na rok 2021. 

 

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

Zavlekov ve výši 2.500,- Kč pro Oblastní charitu Klatovy. 

 

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

 

Usnesení 11/10: OZ schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Obce 

Zavlekov ve výši 2.500,- Kč pro Oblastní charitu Klatovy. 

 

3) Žádost pana J Pangerla, majitele nemovitosti Zavlekov E 11, o prodej pozemku p.č. 1529/4 

v k.ú. Zavlekov o výměře 146 m2 a pozemku p.č. 1529/5 v k.ú. Zavlekov o výměře 10 m2.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č 1529/4 a 1529/5 v k.ú. 

Zavlekov. 

 

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

 

Usnesení 11/11: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č 1529/4 a 1529/5 v k.ú. 

Zavlekov. 
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4) Žádost paní M. Škrobánkové, majitelky nemovitosti Zavlekov E 79, o prodej části pozemku 

p.č. 1529/1 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 200 m2.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č 1529/1 v k.ú Zavlekov. 

 

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

 

Usnesení 11/12: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č 1529/1 v k.ú Zavlekov. 

 

5) Žádost pana K. Sluky, majitele nemovitosti Zavlekov E 66, o prodej části pozemku 

p.č.1575/5 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 80 m2 a pozemku p.č.1568/20 v k.ú. Zavlekov o 

výměře cca 140 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č 1575/5 a p.č. 1568/20 

v k.ú Zavlekov s přizváním majitele sousední nemovitosti. 

 

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

 

Usnesení 11/13: OZ schvaluje místní šetření na pozemky p.č 1575/5 a p.č. 1568/20 v k.ú 

Zavlekov s přizváním majitele sousední nemovitosti. 

 

6) Žádost pana F. Fouse, majitele nemovitosti Zavlekov č.p. 3 o pronájem (pastva pro dobytek) 

části pozemku p.č. 1730/1 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 340 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na pronájem části pozemku p.č. 1730/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 340 m2. 

 

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

 

Usnesení 11/14: OZ schvaluje vydání záměru na pronájem části pozemku p.č. 1730/1 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 340 m2. 

 

7) 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. Dne 9. 10. 2020 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 868/1 o 

výměře cca 120 m2   v k.ú. Plichtice. 

 

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

 

Usnesení 11/15: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 868/1 o výměře 

cca 120 m2   v k.ú. Plichtice. 

 

8) 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. Dne 3. 12. 2020 proběhlo 

místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na pronájem části pozemku p.č. 800/1 o 

výměře cca 700 m2 v k.ú. Plichtice. 
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Hlasováno: pro:8  proti:0  zdržel se:0  

 

Usnesení 11/16: OZ schvaluje vydání záměru na pronájem části pozemku p.č. 800/1 o 

výměře cca 700 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

9) 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. Dne 2. 12. 2020 proběhlo místní šetření. 

Dne 3. 12. 2020 byla podána další žádost na úpravu velikosti pozemku. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 760/1 o 

výměře cca 600 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

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

 

Usnesení 11/17: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 760/1 o 

výměře cca 600 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

10) Žádost manželů Švecových, majitelů nemovitosti Plichtice E 38, o prodej části pozemku 

p.č. 760/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Plichtice nebo o pronájem části pozemku p.č. 760/1 

o výměře cca 170 m2 v k.ú. Plichtice. Dne 2. 12. 2020 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na pronájem části pozemku p.č. 760/1 o 

výměře cca 170 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

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

 

Usnesení 11/18: OZ schvaluje vydání záměru na pronájem části pozemku p.č. 760/1 o 

výměře cca 170 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

11) Žádost manželů Dvořákových, majitelů nemovitosti Plichtice E 54, o prodej části pozemku 

p.č. 760/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Plichtice. Dne 2. 12. 2020 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru prodej části pozemku p.č. 760/1 o 

výměře cca 400 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

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

 

Usnesení 11/19: OZ schvaluje vydání záměru prodej části pozemku p.č. 760/1 o výměře 

cca 400 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

12) 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. Dne 4. 12. 2020 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 760/1 o 

výměře cca 300 m2 v k.ú. Plichtice.  

 

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

 

Usnesení 11/20: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 760/1 o výměře 

cca 300 m2 v k.ú. Plichtice. 



7 

 

 Prodej pozemků 

 
1) Oprava usnesení 10/22 ze dne 23. 9. 2020 – změna vlastníka nemovitosti Zavlekov E 45 

paní R. F. Dorfstr z důvodu nabytí nemovitosti pro prodej pozemku 522/12 v k.ú. Zavlekov.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej pozemku 522/12 v k.ú. Zavlekov paní R. F. 

Dorfstr. 

 

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

 

Usnesení 11/21: OZ schvaluje prodej pozemku 522/12 v k.ú. Zavlekov paní R. F. Dorfstr. 

 

 

 Obecní záležitosti 

 
1) Rozpočtová změna č. 8/2020 - změna schválená starostou obce ze dne 18. 11. 2020 (příloha 

č. 5) 

 

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

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

 

OZ bere na vědomí 

 

2) Rozpočtová změna č. 9/2020- změna ke schválení zastupitelstvem obce (příloha č. 6) 

 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.527.435,64,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.957.882,64,-Kč 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2020 Změna v příjmech – 

2.519.815,-Kč, změna ve výdajích – 2.590.315,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.527.435,64,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 14.957.882,64,-Kč. 

 

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

 

Usnesení 11/22: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2020 Změna v příjmech – 

2.519.815,-Kč, změna ve výdajích – 2.590.315,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 14.527.435,64,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 14.957.882,64,-Kč. 

 

3) Cena pitné vody od 1. 1. 2021 pro obec Zavlekov 1 m3 za 25,-Kč včetně DPH. Cena vychází 

z kalkulace vody za rok 2021 (viz příloha č. 7). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ stanovuje cenu pitné vody od 1. 1. 2021 pro obec Zavlekov 1 m3 

za 25,-Kč včetně DPH. 

 
Hlasováno: pro:8  proti:0  zdržel se:0  
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Usnesení 11/23: OZ stanovuje cenu pitné vody od 1. 1. 2021 pro obec Zavlekov 1 m3 za 

25,-Kč včetně DPH. 

 

4) Výše poplatku za komunální odpad na rok 2021 ve stejné výši dle vyhlášky 1/2016 (viz 

příloha č. 8). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ stanovuje výši poplatku za komunální odpad na rok 2021 ve stejné 

výši dle vyhlášky 1/2016. 

 

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

 

Usnesení 11/24: OZ stanovuje výši poplatku za komunální odpad na rok 2021 ve stejné výši 

dle vyhlášky 1/2016. 

 

5) Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/6070/2020 mezi obcí Zavlekov a ČEZ 

Distribuce – umístění ukazatele rychlosti v Mladicích  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. 

SUZB/6070/2020 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce. 

 

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

 

Usnesení 11/25: OZ schvaluje smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. 

SUZB/6070/2020 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce. 

 

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

Zavlekov. Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 

2019. Finanční příspěvek ve výši 523.500,-Kč. 

 

OZ bere na vědomí 

 

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

Zavlekov. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. 

Finanční příspěvek ve výši 16.740,-Kč. 

 

OZ bere na vědomí 

 

8) 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 25.200,-Kč. 

 

OZ bere na vědomí 

 

9) 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 73.240,-Kč. 

 

OZ bere na vědomí 
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10) Žádost pana R. Turka nájemce restaurace Pod Hradem o prominutí nájmu na rok 2020 a 

přispívání na provoz restaurace. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prominutí nájemného na rok 2020 pro nájemce 

restaurace Pod Hradem pana R. Turka. 

 

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

 

Usnesení 11/26: OZ schvaluje prominutí nájemného na rok 2020 pro nájemce restaurace 

Pod Hradem pana R. Turka. 

 

 

 Diskuze 

 

 Závěr 
 

 

Jednání ukončeno v 19:55 hodin. 

 
 

Zapsala: ………. 

Jandová

 

 

 

 

Ověřili: …………. 

Procházka 

……… 

Frančík

Starosta obce: ……. 

Prexl

 


