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Zápis z 12. veřejného zasedání OZ dne 26. 4. 2021 
 

Zahájeno v 19:04 

 

Přítomni: Prexl, Voráček, Kirpal, Šipla, Frančík, Bechynský, Kutka, Plánička (Příloha č.1) 

Omluven: Procházka 

 

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

4) Závěrečný účet obce Zavlekov za rok 2020 

5) Projednání došlých žádostí 

6) Směna a prodej pozemků 

7) Obecní záležitosti 

8) Diskuze 

9) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Perniklová 

určení ověřovatelů: Kirpal, Kutka 

návrhová komise: Šipla, Bechynský 

 

 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– Perniklová, určení 

ověřovatelů- Kirpal, Kutka, návrhová komise– Šipla, Bechynský. 

 

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

 

Usnesení 12/1: 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– Perniklová, určení ověřovatelů- 

Kirpal, Kutka, návrhová komise– Šipla, Bechynský. 

 

 Kontrola usnesení 
 

 Kontrola usnesení z 11. veřejného zasedání OZ konaného dne 11. 12. 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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 Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o.  
1) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. Výsledek hospodaření za rok 2020 je 

6.326,95 Kč, který bude rozdělen následovně: fond odměn 1.000,- Kč a rezervní fond 

5.326,95 Kč. 

 

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

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020, Rozvaha k 31.12.2020, Příloha k 31.12.2020. Výsledek 

hospodaření za rok 2020 je 6.326,95 Kč, který bude rozdělen následovně: fond odměn 

1.000,- Kč a rezervní fond 5.326,95 Kč. 

 

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

 

Usnesení 12/2: OZ schvaluje účetní závěrky ZŠ a MŠ Zavlekov, p.o. včetně příloh: Výkaz 

zisku a ztrát k 31.12.2020, Rozvaha k 31.12.2020, Příloha k 31.12.2020. Výsledek 

hospodaření za rok 2020 je 6.326,95 Kč, který bude rozdělen následovně: fond odměn 

1.000,- Kč a rezervní fond 5.326,95 Kč. 

 

 Závěrečný účet obce Zavlekov za rok 2020 
1) Paní Perniklová předložila rozbor hospodaření za rok 2020, který obsahuje údaje o plnění     

rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a návrh závěrečného 

účtu. Kontrola hospodaření (audit) za rok 2020 byla provedena pracovnicemi KÚ PK ve 

dnech 2.11. 2020 – 16.11. 2020 a 8.2. – 10.2. 2021 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Podrobný návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce ode dne 29. 3. 2021 do 26. 

4. 2021. 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 2020 

včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad. 

 

Návrh usnesení OZ: Zastupitelstvo obce Zavlekov schvaluje celoroční hospodaření Obce 

Zavlekov a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 

2020, a to bez výhrad. 

 

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

 

Usnesení 12/3: Zastupitelstvo obce Zavlekov schvaluje celoroční hospodaření Obce 

Zavlekov a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 

2020, a to bez výhrad. 

 

 

2) Schválení účetní závěrky Obce Zavlekov k 31.12.2020 

Účetní uzávěrku předložila p. Hana Perniklová. Účetní závěrka obsahuje výkaz Rozvaha k 

31. 12. 2020, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020 a Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020. 

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. 2020 včetně 

všech příloh - výkaz Rozvaha k 31. 12. 2020, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020 a Příloha  

k účetní závěrce k 31. 12. 2020. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 12/4: OZ schvaluje účetní závěrku Obce Zavlekov k 31. 12. 2020 včetně všech 

příloh - výkaz Rozvaha k 31. 12. 2020, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020 a Příloha  

k účetní závěrce k 31. 12. 2020. 

  

 Projednání došlých žádostí 
 

1) Žádost na delimitaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny Zavlekov na rok 2021 

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 2021 do rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách 

v částce 8.500 Kč. 

 

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

 

Usnesení 12/5: OZ schvaluje delimitaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny 

Zavlekov na rok 2021 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 

2021“ 

 

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

Tibet“2021. 

 

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

 

Usnesení 12/6: OZ neschvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“2021. 

 

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

dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 v částce 23.265,- 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 2021 v částce 

23.265,- Kč.  

 

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

 

Usnesení 12/7: OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace Obcí Zavlekov pro 

Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 v částce 

23.265,- 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: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 12/8: OZ neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Lince 

bezpečí, z. s. na její provoz. 

 

5) 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. 

Dne 23. 2. 2021 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na 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 výměře10 m2. 

 

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

 

Usnesení 12/9: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na 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.  

 

6) 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. Dne 23. 2. 2021 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 1529/1 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 200 m2. 

 

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

 

Usnesení 12/10: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 1529/1 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 200 m2. 

 

7) 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 . Dne 23. 2. 2021 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na 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. 

 

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

 

Usnesení 12/11: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na 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.  

 

8) Žádost pana F. Štětiny, majitele nemovitosti Zavlekov E 67, o prodej části pozemku 

p.č.1575/5 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 70 m2 a části pozemku p.č.1568/20 v k.ú. Zavlekov 

o výměře cca 60 m2. Dne 23. 2. 2021 proběhlo místní šetření. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č.1575/5 

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 70 m2 a části pozemku p.č.1568/20 v k.ú. Zavlekov o výměře 

cca 60 m2. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 12/12: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č.1575/5 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 70 m2 a části pozemku p.č.1568/20 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 

60 m2. 

  

9) Pacht (pastva pro dobytek) části pozemku p.č. 1730/1 v k.ú. Zavlekov o výměře 340 m2   

panu F. Fousovi, majiteli nemovitosti Zavlekov č.p. 3. Cena pachtovného je 2.200 Kč/ha. 

Doba propachtování je 5 let. od 1.1. 2021.  Záměr byl vyvěšen od 16.12. 2020 do 28.2. 2021 

bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje pacht části pozemku p.č. 1730/1 v k.ú. Zavlekov o 

výměře 340 m2 za cenu 2.200 Kč/ha. Doba propachtování je 5 let od 1.1. 2021. OZ pověřuje 

starostu obce sepsáním pachtovní smlouvy na pozemek. 

 

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

 

Usnesení 12/13: OZ schvaluje pacht části pozemku p.č. 1730/1 v k.ú. Zavlekov o výměře 

340 m2 za cenu 2.200 Kč/ha. Doba propachtování je 5 let od 1.1. 2021. OZ pověřuje starostu 

obce sepsáním pachtovní smlouvy na pozemek. 

  

10) Pronájem části pozemku p.č. 800/1 o výměře 700 m2 v k.ú. Plichtice paní K. Pěkné a panu 

I. Maňourovi, majitelům nemovitosti Plichtice E 2. Cena pronájmu je 10 Kč/m2. Záměr byl 

vyvěšen od 16.12. 2020 do 28.2. 2021 bez připomínek.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje   pronájem části pozemku p.č. 800/1 o výměře 700 m2 

v k.ú. Plichtice paní K. Pěkné a panu I. Maňourovi, majitelům nemovitosti Plichtice E 2.  

Cena pronájmu je 10 Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním nájemní smlouvy na 

pozemek. 

 

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

 

Usnesení 12/14: OZ schvaluje   pronájem části pozemku p.č. 800/1 o výměře 700 m2 v k.ú. 

Plichtice paní K. Pěkné a panu I. Maňourovi, majitelům nemovitosti Plichtice E 2.  Cena 

pronájmu je 10 Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním nájemní smlouvy na pozemek. 

   

11) Pronájem části pozemku p.č. 760/1 o výměře 170 m2 v k.ú. Plichtice manželům Švecovým, 

majitelům nemovitosti Plichtice E 38. Cena pronájmu je 10 Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 

16.12. 2020 do 28.2. 2021 bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje pronájem části pozemku p.č. 760/1 o výměře 170 m2 

v k.ú. Plichtice manželům Švecovým, majitelům nemovitosti Plichtice E 38. Cena pronájmu 

je 10 Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním nájemní smlouvy na pozemek. 

 

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

 

Usnesení 12/15: OZ schvaluje pronájem části pozemku p.č. 760/1 o výměře 170 m2 v k.ú. 

Plichtice manželům Švecovým, majitelům nemovitosti Plichtice E 38. Cena pronájmu je 10 

Kč/m2. OZ pověřuje starostu obce sepsáním nájemní smlouvy na pozemek 
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12) 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. Byl 

vydán záměr. Dne 16. 12. 2020 byla podána připomínka proti záměru. Připomínka byla 

vyhodnocena jako účelová (bezpředmětná). 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje pokračovat v prodeji části pozemku p.č. 760/1 o výměře 

cca 400 m2 v k.ú. Plichtice manželů Dvořákových, majitelů nemovitosti Plichtice E 54.   

 

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

 

Usnesení 12/16: OZ schvaluje pokračovat v prodeji části pozemku p.č. 760/1 o výměře cca 

400 m2 v k.ú. Plichtice manželů Dvořákových, majitelů nemovitosti Plichtice E 54.  

 

13) Žádost paní J. Vránkové, majitelky nemovitosti Plichtice E 17 o prodej části pozemku 

p.č. 800/1 o výměře cca 352 m2 v k.ú. Plichtice. 

 

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

s přizváním majitelů sousedních nemovitostí. 

 

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

 

Usnesení 12/17: OZ schvaluje místní šetření na pozemek 800/1 v k.ú. Plichtice s přizváním 

majitelů sousedních nemovitostí. 

 

14) Žádost paní L. Šelever, majitelky nemovitosti Zavlekov č.p. 30 o prodej části pozemku 

p.č. 1841/4 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Zavlekov. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 1841/4 o 

výměře cca 20 m2 v k.ú. Zavlekov. 

 

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

 

Usnesení 12/18: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 1841/4 o 

výměře cca 20 m2 v k.ú. Zavlekov.  

 

15) Pacht (chov ryb) pozemku p.č. 746/1 v k.ú. Zavlekov o výměře 8651 m2   panu M. Karešovi, 

panu M. Zahálkovi, panu R. Petráňovi. Cena pachtovného je 3.200 Kč/rok. Doba 

propachtování je 10 let od 1.1. 2021. Záměr byl vyvěšen od 10.2. 2021 do 15.4. 2021 bez 

připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje pacht pozemku p.č. 746/1 v k.ú. Zavlekov o výměře 

8651 m2 panu M. Karešovi, panu M. Zahálkovi, panu R. Petráňovi. Cena pachtovného je 

3.200 Kč/rok. Doba propachtování je 10 let od 1.1. 2021. OZ pověřuje starostu obce 

sepsáním pachtovní smlouvy na pozemek. 

 

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

 

Usnesení 12/19: OZ schvaluje pacht pozemku p.č. 746/1 v k.ú. Zavlekov o výměře 8651 m2 

panu M. Karešovi, panu M. Zahálkovi, panu R. Petráňovi. Cena pachtovného je 3.200 
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Kč/rok. Doba propachtování je 10 let od 1.1. 2021. OZ pověřuje starostu obce sepsáním 

pachtovní smlouvy na pozemek.  

 

16) Žádost pana M. Soumara, majitele nemovitosti Zavlekov č.p. 101 o pacht  pozemku p.č. 

1575/5 v k.ú. Zavlekov o výměře  3.581 m2   

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na pacht  pozemku p.č. 1575/5 v k.ú. 

Zavlekov o výměře  3581 m2 .  

 

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

 

Usnesení 12/20: OZ schvaluje vydání záměru na pacht  pozemku p.č. 1575/5 v k.ú. 

Zavlekov o výměře  3581 m2.   

 

17) Žádost Školské komise o poskytnutí účelové vymezené dotace z rozpočtu obce Zavlekov 

ve výši 10.000,- Kč na Dětský den v Zavlekově dne 19. 6. 2021 – potravinové balíčky pro 

děti, občerstvení 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje poskytnutí účelové vymezené dotace z rozpočtu obce 

Zavlekov ve výši 10.000,-Kč pro Školskou komisi na Dětský den v Zavlekově dne 19. 6. 

2021 – potravinové balíčky pro děti, občerstvení. 

 

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

 

Usnesení 12/21: OZ schvaluje poskytnutí účelové vymezené dotace z rozpočtu obce 

Zavlekov ve výši 10.000,-Kč pro Školskou komisi na Dětský den v Zavlekově dne 19. 6. 

2021 – potravinové balíčky pro děti, občerstvení.  

 

18) Žádost Domova – plzeňské hospicové péče, z.ú. o poskytnutí finančního příspěvku na 

provoz.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu – plzeňské 

hospicové péče, z.ú.   

 

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

 

Usnesení 12/22: OZ neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu – plzeňské 

hospicové péče, z.ú.   

  

 Směna a prodej pozemků 

 
1) Směna nově vzniklých pozemků p.č. 4/3 v k.ú. Skránčice o výměře 18 m2 ve vlastnictví obce 

Zavlekov za pozemek p.č. 862 v k.ú. Skránčice o výměře 8 m2 paní P. Pillerové a pana M. 

Pillera majitelé nemovitosti Skránčice st.35. Rozdíl výměry pozemků bude doplacen obci 

Zavlekov za 100/Kč m2.Parcely jsou vytvořeny geometrickým plánem č. 229-87/2020 ze 

dne 6. 10. 2020.  Záměr byl vyvěšen od 13.7. 2020 do 15.7. 2020, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje směnu nově vzniklých pozemků p.č. 4/3 v k.ú. 

Skránčice o výměře 18 m2 ve vlastnictví obce Zavlekov za pozemek p.č. 862 v k.ú. 

Skránčice o výměře 8 m2 paní P. Pillerové a pana M. Pillera majitelé nemovitosti Skránčice 



8 

 

st.35. Rozdíl výměry pozemků bude doplacen obci Zavlekov za 100/Kč m2. Parcely jsou 

vytvořeny geometrickým plánem č. 229-87/2020 ze dne 6. 10. 2020.  OZ pověřuje starostu 

obce sepsáním směnné smlouvy na směnu pozemku. Náklady spojené se směnou pozemků 

hradí směnitelé paní P. Pillerová a pan M. Piller majitelé nemovitosti Skránčice st.35. 

 

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

 

Usnesení 12/23: OZ schvaluje směnu nově vzniklých pozemků p.č. 4/3 v k.ú. Skránčice o 

výměře 18 m2 ve vlastnictví obce Zavlekov za pozemek p.č. 862 v k.ú. Skránčice o výměře 

8 m2 paní P. Pillerové a pana M. Pillera majitelé nemovitosti Skránčice st.35. Rozdíl výměry 

pozemků bude doplacen obci Zavlekov za 100/Kč m2. Parcely jsou vytvořeny 

geometrickým plánem č. 229-87/2020 ze dne 6. 10. 2020.  OZ pověřuje starostu obce 

sepsáním směnné smlouvy na směnu pozemku. Náklady spojené se směnou pozemků hradí 

směnitelé paní P. Pillerová a pan M. Piller majitelé nemovitosti Skránčice st.35. 

 

 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/24 v k.ú. Skránčice o výměře 573 m2 manželům 

Nachtmannovým, majitelům nemovitosti Skránčice E 16. Parcela je vytvořena 

geometrickým plánem č. 232-116/2020 ze dne 27. 3. 2021. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. 

Záměr byl vyvěšen od 25.9. 2020 do 31.10. 2020 bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/24 v k.ú. 

Skránčice o výměře 573 m2 manželům Nachtmannovým, majitelům nemovitosti Skránčice 

E 16. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 232-116/2020 ze dne 27. 3. 2021. 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: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 12/24: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 758/24 v k.ú. Skránčice 

o výměře 573 m2 manželům Nachtmannovým, majitelům nemovitosti Skránčice E 16. 

Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 232-116/2020 ze dne 27. 3. 2021. 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. 1/2021- změna ke schválení zastupitelstvem obce (příloha č. 2) 

 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 10.579.548,04,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 12.034.345,-Kč 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021 Změna v příjmech – 

18,448,04,-Kč, změna ve výdajích – 1.473.265,-Kč, financování + 1.454.816,96,- Kč bude 

pokryto z příjmů předešlých let. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 10.579.548,04,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 12.034.345,-Kč. 

 

Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 12/25: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021 Změna v příjmech – 

18.448,04,-Kč, změna ve výdajích – 1.473.265,-Kč, financování + 1.454.816,96,- Kč bude 

pokryto z příjmů předešlých let. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 10.579.548,04,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 12.034.345,-Kč. 

 

2) Smlouva o dílo mezí obcí Zavlekov a obchodní společností SOVT-RADIO s.r.o. IČO 

47238810 na dodávku a instalaci zařízení bezdrátového rozhlasu.  

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o dílo mezí obcí Zavlekov a obchodní 

společností SOVT-RADIO s.r.o. IČO 47238810 na dodávku a instalaci zařízení 

bezdrátového rozhlasu. OZ pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo. 

 

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

 

Usnesení 12/26: OZ schvaluje smlouvu o dílo mezí obcí Zavlekov a obchodní společností 

SOVT-RADIO s.r.o. IČO 47238810 na dodávku a instalaci zařízení bezdrátového rozhlasu. 

OZ pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo. 

 

3) Smlouva o dílo č. 21019-01 mezí obcí Zavlekov a firmou Silnice Klatovy a.s. 

IČO: 45357307 na opravu MK ve Skránčicích. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 21019-01 mezí obcí Zavlekov a firmou 

Silnice Klatovy a.s. IČO 45357307 na opravu MK ve Skránčicích. OZ pověřuje starostu 

obce sepsáním smlouvy o dílo. 

 

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

 

Usnesení 12/27: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 21019-01 mezí obcí Zavlekov a firmou 

Silnice Klatovy a.s. IČO 45357307 na opravu MK ve Skránčicích. OZ pověřuje starostu 

obce sepsáním smlouvy o dílo.  

 

4) Smlouva o dílo č. 21019-02 mezí obcí Zavlekov a firmou Silnice Klatovy a.s. 

IČO: 45357307 na opravu MK Zavlekov - Suchá. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 21019-02  mezí obcí Zavlekov a 

firmou Silnice Klatovy a.s. IČO 45357307 na opravu MK Zavlekov - Suchá. OZ pověřuje 

starostu obce sepsáním smlouvy o dílo. 

 

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

 

Usnesení 12/28: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 21019-02  mezí obcí Zavlekov a firmou 

Silnice Klatovy a.s. IČO 45357307 na opravu MK Zavlekov - Suchá. OZ pověřuje starostu 

obce sepsáním smlouvy o dílo. 

  

5) Obecně závazná vyhláška Obce Zavlekov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 1/2021 o 

místním poplatku z pobytu. 
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Hlasováno: pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 12/29: OZ vydává Obecně závaznou vyhlášku Obce Zavlekov č. 1/2021 o 

místním poplatku z pobytu. 

 
6) Ceník Pošumavské odpadové, s.r.o. platný od 1.1. 2021 pro vývoz odpadů (příloha č 3) 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje ceník Pošumavské odpadové, s.r.o. platný od 1.1. 2021 

pro vývoz odpadů. 

 

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

 

Usnesení 12/30: OZ schvaluje ceník Pošumavské odpadové, s.r.o. platný od 1.1. 2021 pro 

vývoz odpadů. 

  

7) Majetkoprávní vypořádání rekonstrukce křižovatky silnic I/22 a III/18711 v k.ú Skránčice. 

Plzeňský kraj daruje obci Zavlekov pozemky p.č. 837/2 v k.ú. Skránčice o výměře 48 m2 

a p.č. 838/32 v k.ú. Skránčice o výměře 28 m2. Obec Zavlekov daruje Plzeňskému kraji 

pozemky p.č. 734/3 v k.ú. Skránčice o výměře 19 m2 a p.č. 842/3 v k.ú. Skránčice o výměře 

2529 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje přijetí daru od Plzeňského kraje- pozemky p.č. 837/2 

v k.ú. Skránčice o výměře 48 m2 a p.č. 838/32 v k.ú. Skránčice o výměře 28 m2 do 

vlastnictví obce Zavlekov. 

 

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

 

Usnesení 12/31: OZ schvaluje přijetí daru od Plzeňského kraje- pozemky p.č. 837/2 v k.ú. 

Skránčice o výměře 48 m2 a p.č. 838/32 v k.ú. Skránčice o výměře 28 m2 do vlastnictví obce 

Zavlekov. 

  

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na darování pozemků p.č. 734/3 v k.ú. 

Skránčice o výměře 19 m2 a p.č. 842/3 v k.ú. Skránčice o výměře 2529 m2 Plzeňskému kraji. 

 

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

 

Usnesení 12/32: OZ schvaluje vydání  záměru na darování pozemků p.č. 734/3 v k.ú. 

Skránčice o výměře 19 m2 a p.č. 842/3 v k.ú. Skránčice o výměře 2529 m2 Plzeňskému kraji. 

 

8) Informace o podaných dotacích 

• Dotace na ošetření památných stromů „Zavlekovské lípy“ z dotačního titulu Program 

péče o krajinu v roce 2021 -podpora pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného 

prostředí.  a to na částku 84.667,-Kč. 

• Dotace na instalaci bezdrátového rozhlasu z dotačního titulu PSOV PK 2021 – Projekty 

obcí a to na částku 250.000,-Kč 

 

OZ bere na vědomí 
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9) Žádost o opravu obecního oplocení na p.č. 103/9 v k.ú. Zavlekov-v letošním roce bude 

provedena výměna poškozených planěk. A v horizontu 2-3 let bude celé oplocení 

rekonstruováno.  

 

OZ bere na vědomí 

 

 Diskuze 
p.Prexl- dne 5. 6. 2021- Svoz nebezpečného odpadu 

 - 19. 6. 2021 – Dětský den 

    

p.Pangerl- dotaz na zamítnutí jeho žádosti- OZ v této době nechce prodávat lesní pozemky, je 

možná směna pozemků nebo pokračovat v nájmu pozemků 

p. Hanzlík- dotaz ohledně lesní a polní cesty Hnačov-Skránčice ohledně jejího upravení- OZ 

cesty nechala prořezat, pan starosta zjistí aktuální stav  

      - informace o černých skládkách na katastru obce Skránčice 

 

 Závěr 
 

 

Jednání ukončeno ve 19:57 hodin. 

 

 

 

 

 
 

Zapsala: ………. 

 

Perniklová

 

 

 

 

Ověřili: ………… 

Kirpal                                                    

…………. 

Kutka 

Starosta obce: ……. 

Prexl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


