
Výsledky projednání 

z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 2.2.2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Zlechov 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: 

USNESENÍ  č. 287: Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo pana Jiřího Vysloužila a pana Ing. 

Antonína Halodu ověřovateli zápisu z XVIII. zasedání ZO a paní Naděždu Náplavovou 

zapisovatelkou XVIII. zasedání ZO. 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí: 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí zrušení položek 1351 a 1355 a zavedení nové 

položky 1381 – Daň z hazardních her, která nahrazuje obě zrušení položky 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje: 

 

USNESENÍ  č. 288: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje program XVIII. zasedání 

zastupitelstva obce Zlechov. 

 

USNESENÍ  č. 289: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje cenovou nabídku pana 

MgA.Tomáše Martináka na restaurátorské práce Božích muk v obci Zlechov, KP č. 3572, dle 

schváleného restaurátorského záměru z 1/2013 v celkové částce 96 945,- Kč vč. DPH a 

pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

USNESENÍ  č. 290: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje Dodatek pro rok 2017 ke 

Smlouvě o svozu komunálního a ostatního odpadu na skládku pro města/obce se společností 

RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, Uherský Brod a pověřuje místostarostu podpisem 

smlouvy. 

 

USNESENÍ  č. 291: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o 

sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN se společností Amper Market, Antala 

Staška 1076/33a, Praha 4 a pověřuje místostarostu podpisem dodatku č.1 smlouvy. 

 

USNESENÍ  č. 292: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje vyčlenění finančních prostředků 

na spolufinancování projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště" ve výši 50 % celkových 

způsobilých výdajů z rozpočtu pro rok 2017. 



 

USNESENÍ  č. 293: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje cenovou nabídku na 

"Rekonstrukci víceúčelového hřiště" předloženou firmou JM Demicar s.r.o. IČ: 63489163, 

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna ve výši 840 026,93,- Kč vč. DPH. 

USNESENÍ  č. 294: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. OT-014330037700/001 se společností E. ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice. 

 

USNESENÍ  č. 295: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje prodej části pozemku p. č. 594 

(nové p.č. 594/1), výměra 173 m², zapsaný na LV 10001, vlastník obec Zlechov panu Petru 

Poláškovi, Zlechov 295. Kupní cena pozemku p.č. 594/1 bude vyčíslena na základě 

zpracování znaleckého posudku. Pan Petr Polášek, Zlechov 295 hradí ostatní náklady 

související s odkoupením pozemku p.č. 594/1 (výpis LV, vypracování znaleckého posudku, 

vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, vypracování kupní smlouvy, vklad do 

katastru nemovitostí). Cena pozemku bude stanovena dle vypracovaného znaleckého 

posudku. 

 

USNESENÍ  č. 296: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje prodej části pozemku p. č. 594 

(nové p.č. 594/2), výměra 99 m², zapsaný na LV 10001, vlastník obec Zlechov paní Ivaně 

Jurčové, Zlechov 533. Kupní cena pozemku p.č. 594/2 bude vyčíslena na základě zpracování 

znaleckého posudku. Paní Ivana Jurčová, Zlechov 533, hradí ostatní náklady související s 

odkoupením pozemku p.č. 594/2 (výpis LV, vypracování znaleckého posudku, vyhotovení 

oddělovacího geometrického plánu, vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru 

nemovitostí). Cena pozemku bude stanovena dle vypracovaného znaleckého posudku. 

 

USNESENÍ  č. 297: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje prodej pozemku p. č. 2705/11, 

výměra 45 m², zapsaný na LV 10001, vlastník obec Zlechov paní Marii Maňáskové, Čechova 

1380, Otrokovice. Kupní cena pozemku p.č. 2705/11 bude vyčíslena na základě zpracování 

znaleckého posudku. Paní Marie Maňásková, Čechova 1380, Otrokovice hradí ostatní 

náklady související s odkoupením pozemku p. č.2705/11 (výpis LV, vypracování znaleckého 

posudku, vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí). Cena pozemku bude 

stanovena dle vypracovaného znaleckého posudku. 

 

USNESENÍ  č. 298: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje prodej pozemku p. č. 109/2, 

výměra 16 m² a p. č. 2696/7, výměra 10 m² zapsaný na LV 10001, vlastník obec Zlechov 

společnosti E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Kupní cena za 



pozemky p. č. 109/2 a p. č.2696/7 celkem činí 2 340,- Kč. Kupující hradí ostatní náklady 

související s odkoupením pozemku (výpis LV, vypracování znaleckého posudku, vypracování 

kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí). 

 

USNESENÍ  č. 299: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o 

zřízení věcného břemene č. 12822016 se společností E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice . 

 

USNESENÍ  č. 300: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje odkoupení pozemku p. č. 2700/2, 

výměra 249 m², zapsané na LV č. 1937 vlastník Jednota spotřební družstvo v Uherském 

Ostrohu, Veselská 733, Uherský Ostroh. Kupní cena pozemku p. č.2700/2 činí 14 940,- Kč.  

 

USNESENÍ  č. 301: Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje žádost pana Radka Ryndy, 

Nedakonice 432, č.j. OUZL 58/2017 ve věci Podnětu na pořízení změny územního plánu.  

 

USNESENÍ  č. 302: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 

2017. 

 

USNESENÍ  č. 303: Zastupitelstvo obce Zlechov na základě žádosti Svazu tělesně 

postižených v ČR, o.s.,Místní organizace Uherské Hradiště schvaluje finanční příspěvek ve 

výši 1 500 Kč na činnost organizace na rok 2017a pověřuje místostarostu uzavřením darovací 

smlouvy. 

 

USNESENÍ  č. 304: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje paní Jiřinu Plevovou, Zlechov 89 

kandidátem na funkci přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro funkční období 

2017 – 2021. 

 

Ve Zlechově 10.2.2017 

 

 

 

Ing. Ondřej Machala                    

starosta obce 

 


