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Zápis z 13. veřejného zasedání OZ dne 28. 6. 2021 
 

Zahájeno v 19:05 

 

Přítomni: Tomáš Prexl, Josef Voráček, Pavel Šipla, Karel Plánička, Miroslav Frančík, Libor 

Bechynský, Karel Kutka, Pavel Procházka, Pavel Kirpal (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) Zpráva finanční a kontrolní komise 

4) Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2020 

5) Projednání došlých žádostí 

6) Prodej pozemků 

7) Smlouva s ČEZ Distribuce 

8) Obecní záležitosti 

9) Diskuze 

10) Závěr 

 

veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Perniklová 

určení ověřovatelů: Bechynský, Kirpal  

návrhová komise: Plánička, Šipla 

 

 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- Bechynský, Kirpal, návrhová komise–Plánička, Šipla. 

 

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

 

Usnesení 13/1: 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- 

Bechynský, Kirpal, návrhová komise–Plánička, Šipla. 

 

 Kontrola usnesení 

 
 Kontrola usnesení z 12. veřejného zasedání OZ konaného dne 26. 4. 2021 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 finanční a kontrolní komise 

 
 Zpráva kontrolní komise ze dne 15. 6. 2021 přednesena p. Šiplou. Jednalo se o kontrolu 

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

 

OZ bere na vědomí 

 

 Zpráva finanční komise ze dne 10.6. 2021 přednesena p. Voráčkem. Jednalo se o kontrolu 

účetnictví obce Zavlekov. 

 

OZ bere na vědomí 

 

 Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2020 

 
 Zpráva o hospodaření v lesích v roce 2020, vypracoval odborný lesní hospodář p. Ivo Voltr, 

přednesl p. Prexl (příloha č. 2) 

 

 Projednání došlých žádostí 

 
 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 v částce 1.421,- 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 v částce 1.421,- Kč. 

 

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

 

Usnesení 13/2: 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 v částce 1.421,- Kč. 

 

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

p.č. 800/1 o výměře cca 352 m2   v k.ú. Plichtice. Dne 10. 5. 2021 proběhlo místní šetření. 

 

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

výměře cca 500 m2   v k.ú. Plichtice.   

 

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

 

Usnesení 13/3: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 800/1 o výměře 

cca 500 m2   v k.ú. Plichtice.   

 

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

1575/5 v k.ú. Zavlekov o výměře 3581 m2. Záměr vyvěšen od 28.4.2021 do 30.5.2021 – bez 

připomínek 
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Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje pacht pozemku p.č. 1575/5 v k.ú. Zavlekov o výměře 

3581 m2. za cenu 2.200,- Kč/ha. Doba propachtování je 5 let od 1.1.2021. OZ pověřuje 

starostu obce sepsáním pachtovní smlouvy. 

 

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

 

Usnesení 13/4: OZ schvaluje pacht pozemku p.č. 1575/5 v k.ú. Zavlekov o výměře 3581 

m2. za cenu 2.200,- Kč/ha. Doba propachtování je 5 let od 1.1.2021. OZ pověřuje starostu 

obce sepsáním pachtovní smlouvy. 

 

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

p.č.1575/5 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 120 m2. 

 

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

v k.ú. Zavlekov o výměře cca 120 m2. 

 

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

 

Usnesení 13/5: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č.1575/5 v k.ú. 

Zavlekov o výměře cca 120 m2. 

 

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

p.č. 760/1 v k.ú. Plichtice o výměře cca 640 m2.  

 

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

Plichtice o výměře cca 640 m2(část A). 

 

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

 

Usnesení 13/6: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 

Plichtice o výměře cca 640 m2(část A). 

 

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

p.č. 760/1 v k.ú. Plichtice o výměře cca 350 m2.  

 

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

Plichtice o výměře cca 350 m2(část B). 

 

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

 

Usnesení 13/7: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. 

Plichtice o výměře cca 350 m2(část B). 

 

 Žádost paní J. Pergnerová, majitelky nemovitosti Plichtice E 34 o prodej části pozemku p.č. 

800/1 v k.ú. Plichtice o výměře cca 550 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. 

Plichtice s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.    

 

Hlasováno:  pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 13/8: OZ schvaluje místní šetření na prodej části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. 

Plichtice s přizváním majitelů sousedních nemovitostí.    

 

 Žádost manželů Kolářových, majitelů nemovitosti Zavlekov E 18 o prodej části pozemku 

p.č. 2168/2 v k.ú. Zavlekov o výměře cca 20 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje místní šetření na prodej části pozemku p.č. 2168/2 v k.ú. 

Zavlekov s přizváním majitele sousední nemovitosti.    

 

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

 

Usnesení 13/9: OZ schvaluje místní šetření na prodej části pozemku p.č. 2168/2 v k.ú. 

Zavlekov s přizváním majitele sousední nemovitosti.    

 

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

p.č. 814 v k.ú. Skránčice o výměře cca 350 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 814 

v k.ú. Skránčice o výměře cca 350 m2.   

 

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

 

Usnesení 13/10: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej části pozemku p.č. 814 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 350 m2.   

 

 Žádost paní I. Válkové, majitelky nemovitosti Zavlekov č.p. 99 o prodej pozemku p.č. 

131/27 v k.ú. Zavlekov o výměře 535 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej pozemku p.č. 131/27 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 535 m2. 

 

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

 

Usnesení 13/11: OZ schvaluje zamítnutí žádosti na prodej pozemku p.č. 131/27 v k.ú. 

Zavlekov o výměře 535 m2. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje pokračovat v jednání o možném pronajmutí pozemku 

p.č. 131/27 v k.ú. Zavlekov o výměře 535 m2 s majitelkou nemovitosti Zavlekov č.p. 99 p. 

I. Válkovou. 

 

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

 

Usnesení 13/12: OZ schvaluje pokračovat v jednání o možném pronajmutí pozemku p.č. 

131/27 v k.ú. Zavlekov o výměře 535 m2 s majitelkou nemovitosti Zavlekov č.p. 99 p. I. 

Válkovou. 

 

 Žádost pana M. Kotlana, majitele nemovitosti Skránčice č.p. 6, o prodej části pozemku 

p.č.841/1 v k.ú. Skránčice o výměře cca 113 m2. 

 



5 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č.841/1 

v k.ú. Skránčice o výměře cca 113 m2 včetně hodnoty asfaltového povrchu na pozemku.  

 

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

 

Usnesení 13/13: OZ schvaluje vydání záměru na prodej části pozemku p.č.841/1 v k.ú. 

Skránčice o výměře cca 113 m2 včetně hodnoty asfaltového povrchu na pozemku. 

 

 Prodej pozemků 

 
1) Prodej nově vzniklého pozemku panu. J. Královi, majiteli nemovitosti Plichtice E 40 p.č. 

760/40 v k.ú. Plichtice o výměře 552 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 308-

130/2021 ze dne 16.4. 2021. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 16.12. 

2020 do 30.1. 2021, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu J. Královi, majiteli 

nemovitosti Plichtice E 40 p.č. 760/40 v k.ú. Plichtice o výměře 552 m2. Parcela je vytvořena 

geometrickým plánem č. 308-130/2021 ze dne 16.4. 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: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 13/14: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku panu J. Královi, majiteli 

nemovitosti Plichtice E 40 p.č. 760/40 v k.ú. Plichtice o výměře 552 m2. Parcela je vytvořena 

geometrickým plánem č. 308-130/2021 ze dne 16.4. 2021. 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 paní. M. Krejčí, majitelce nemovitosti Plichtice E 59 p.č. 

868/6 v k.ú. Plichtice o výměře 108 m2. Parcela je vytvořena geometrickým plánem č. 306-

8/2021 ze dne 14.5. 2021. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen od 16.12. 

2020 do 30.1. 2021, bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku paní. M. Krejčí, 

majitelce nemovitosti Plichtice E 59 p.č. 868/6 v k.ú. Plichtice o výměře 108 m2. Parcela je 

vytvořena geometrickým plánem č. 306-8/2021 ze dne 14.5. 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: 9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení 13/15: OZ schvaluje prodej nově vzniklého pozemku paní. M. Krejčí, majitelce 

nemovitosti Plichtice E 59 p.č. 868/6 v k.ú. Plichtice o výměře 108 m2. Parcela je vytvořena 

geometrickým plánem č. 306-8/2021 ze dne 14.5. 2021. Cena pozemku je 100,-Kč/m2. OZ 

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

s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

  Smlouva s ČEZ Distribuce 
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1) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013649/VB/002 mezi obcí 

Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s. 

 

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

IV-12-0013649/VB/002 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s. OZ pověřuje starostu 

obce podepsáním smlouvy. 

 

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

 
Usnesení 13/16: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

0013649/VB/002 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce, a.s. OZ pověřuje starostu obce 

podepsáním smlouvy. 

 

 Obecní záležitosti 
 

  Rozpočtová změna č. 2/2021 - změna schválená starostou obce ze dne 25. 5. 2020 (příloha 

č. 3) 

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

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

 

OZ bere na vědomí 

 

 Rozpočtová změna č. 3/2021- změna ke schválení zastupitelstvem obce (příloha č. 4) 

 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 11.083.944,04,-Kč 

Výdaje celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 12.538.705,-Kč 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2021 Změna v příjmech – 

504.360,-Kč, změna ve výdajích – 504.360,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 11.083.944,04,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 12.538.705,-Kč. 

 

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

 

Usnesení 13/17: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2021 Změna v příjmech – 504.360,-

Kč, změna ve výdajích – 504.360,-Kč. 

Příjmy celkem po konsolidaci (upravený rozpočet) 11.083.944,04,-Kč. Výdaje celkem po 

konsolidaci (upravený rozpočet) 12.538.705,-Kč. 

 

 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/6016/20201 mezi obcí Zavlekov a ČEZ 

Distribuce – umístění hlásičů bezdrátového rozhlasu. 

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

SUZB/6016/2021 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce. OZ pověřuje starostu obce 

sepsáním smlouvy. 

 

Hlasováno: pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení 13/18: OZ schvaluje smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. 

SUZB/6016/2021 mezi obcí Zavlekov a ČEZ Distribuce. OZ pověřuje starostu obce 

sepsáním smlouvy. 

 

 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 39.360,-Kč. 

 
OZ bere na vědomí 

 
 Přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2021 Projekty obcí - Zavlekov – bezdrátový 

rozhlas ve výši 200.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2021- 

Projekty obcí - Zavlekov – bezdrátový rozhlas ve výši 200.000,- Kč. 

 

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

 
Usnesení 13/19: OZ schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2021- Projekty 

obcí - Zavlekov – bezdrátový rozhlas ve výši 200.000,- Kč. 

 
7) Smlouva o dílo č. 20210601AJiH mezí obcí Zavlekov a firmou HT-IZOL s.r.o. na zateplení 

stropní konstrukce systémem foukané minerální izolace – bytový dům Zavlekov 45. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 20210601AJiH mezí obcí Zavlekov a 

firmou HT-IZOL s.r.o. na zateplení stropní konstrukce systémem foukané minerální izolace 

– bytový dům Zavlekov 45. OZ pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo. 

 

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

 

Usnesení 13/20: OZ schvaluje smlouvu o dílo č. 20210601AJiH mezí obcí Zavlekov a 

firmou HT-IZOL s.r.o. na zateplení stropní konstrukce systémem foukané minerální izolace 

– bytový dům Zavlekov 45. OZ pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo. 

 

  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. Záměr vyvěšen od 28.4.2021 do 

30.5.2021 – bez připomínek. 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje 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. OZ pověřuje 

starostu obce sepsáním darovací smlouvy. 

 

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

 
Usnesení 13/21: OZ schvaluje 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. OZ pověřuje starostu 

obce sepsáním darovací smlouvy. 

 

  Zpráva o činnosti policie ČR obvodní oddělení Plánice za rok 2020. (viz. příloha č. 5) 
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OZ bere na vědomí 

 

 Žádost p. M. Kotlana o vybudování opěrné zdi za účelem zpevnění stability svahu na p.č. 

42/2 v k.ú. Skránčice. (viz. příloha č. 6) 

 

Návrh usnesení OZ: OZ neschvaluje financování opěrné zdi na pozemku p.č. 42/2 v k.ú. 

Skránčice (tento pozemek není ve vlastnictví obce Zavlekov). 

 

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

 

Usnesení 13/22: OZ neschvaluje financování opěrné zdi na pozemku p.č. 42/2 v k.ú. 

Skránčice (tento pozemek není ve vlastnictví obce Zavlekov). 

 
 Pomoc obcím postiženým tornádem 

 

Návrh usnesení OZ: OZ schvaluje pomoc obcím postižených tornádem prostřednictvím 

transparentních účtů, které spravuje SMSČR v částce 100.000,-Kč. Částka bude rozdělena 

mezi postižené obce. 

 

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

 

Usnesení 13/23: OZ schvaluje pomoc obcím postižených tornádem prostřednictvím 

transparentních účtů, které spravuje SMSČR v částce 100.000,-Kč. Částka bude rozdělena 

mezi postižené obce. 

 

 Diskuze 

 

 

 Závěr 
 

 

Jednání ukončeno ve 19:55 hodin. 

 

 
 

Zapsala: ………. 

Perniklová

 

 

 

 

Ověřili: ………… 

Bechynský  

  

…………. 

Kirpal 

Starosta obce: ……. 

Prexl

 


