
Výsledky projednání 

z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 9.6.2016 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Zlechov 

 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: 

 

USNESENÍ č. 222: pana Vladimíra Hofmana a pana Ivana Vojtěška ověřovateli zápisu z XIV. 

zasedání ZO a paní Naděždu Náplavovou zapisovatelkou XIV. zasedání ZO. 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí: 

 

informaci o účetní závěrce DSO „Svazek obcí čistý Zlechovský potok“ za rok 2015 

žádost o odprodej části pozemků p.č. 1370/22 a 1370/38 

smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9416000883/4000202016 

  

Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje: 

 

USNESENÍ č. 231: žádost o pronájem p.č. 1370/22 a p.č. 2684/19 v k.ú. Zlechov, majitel obec 

Zlechov, ostatní plocha (parkoviště před budovou č.p. 471). 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje: 

 

USNESENÍ č. 227:  místostarostu obce Zlechov k provedení poptávkového řízení na technický 

dozor stavebníka na projektu „Regenerace pohřebiště ve Zlechově, navrhuje oslovit firmy 

Investa UH, Dlouhá 688, 686 01 Uh.Hradiště; STINGS Ing.Talák F., Palackého náměstí 231, 

686 01 Uh.Hradiště; GERWI s.r.o. Ing. Bilík P., Zlechov 67, pověřuje místostarostu Ing 

Stanislava Tománka provést vyhodnocení nabídek pro stavební dozor tohoto projektu. 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje: 

 

USNESENÍ č. 223: program XIV. zasedání zastupitelstva obce Zlechov. 



USNESENÍ č. 224 : přijetí dotace z dotačního titulu program 16A „Údržba a obnova 

kulturního dědictví venkova“ – Regenerace pohřebiště ve Zlechově včetně jeho financování. 

USNESENÍ č. 225: Mgr. Martu Poláškovou, na administraci  projektu Regenerace pohřebiště 

ve Zlechově a schvaluje udělení plné moci k řízení realizace a vyúčtování projektu. 

USNESENÍ č. 226: firmu PORADENSRVÍ P+P s.r.o., Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, 

zastoupenou Mgr. Miroslavou Pilařovou pro organizaci zpracování marketingového 

průzkumu na realizační firmu projektu Regenerace pohřebiště ve Zlechově a pověřuje 

místostarostu k podpisu příkazní smlouvy. 

USNESENÍ č.228: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje firmy Stavspektrum s.r.o., PaPP spol. 

s r.o., Stamos spol. s r.o., DIPS Zlín, Jass-Uni s.r.o., SVS Correct spol s r.o. pro oslovení 

k podání cenových nabídek v rámci realizace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na  projekt Regenerace pohřebiště ve Zlechově. 

USNESENÍ č. 229 : rozpočtové opatření č. 3 na rok 2016. 

USNESENÍ č. 230 : žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2016 SK 

Zlechov v částce 28 000,-Kč a pověřuje místostarostu Ing. Tománka k uzavření dodatku č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě č. 5/2016. 

USNESENÍ č. 232 : předloženou smlouvou o právu provést stavbu na cizím pozemku 

Chrástkovi s.r.o., 687 10 Zlechov 119 – akce Stavební úpravy s nadstavbou objektu č.p. 471, 

Zlechov-1.NP cukrářská výroba se sklady a prodejnou, 2.NP malometrážní byty, p.č.st.490, 

k.ú. Zlechov - změna užívání, společné územní a stavební řízení. Jedná se o pozemky p.č. 

1370/22 a 1370/21 v k.ú. Zlechov, vlastník obec Zlechov, celková plocha stavbou dotčených 

pozemků je 11,72m2. Jedná se o plochy vzniklé zateplením budovy a přesahem nové střechy. 

Pověřuje místostarostu Ing. Tománka podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

Ve Zlechově 14.6.2016 

 

Ing. Stanislav Tománek 

Místostarosta  obce Zlechov 



 


