
Výsledky projednání 

z XVII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 13.12.2016 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Zlechov 

 
zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: 

 

Usnesení č.258: Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo pana Ivana Vojtěška a pana Petra 

Výstupa ověřovateli zápisu z XVII. zasedání ZO a paní paní Lenku Andrýskovou zapisovatelkou 

XVII. zasedání ZO. 

 
zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje: 

 

Usnesení č.273: Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje rozpočtový výhled na rok 2018- 

2019 s navýšením daňových příjmů. 

 
zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí: 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov bere hospodaření k 30.9.2016 na vědomí. 

 
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí hospodaření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok 

k 30.9.2016 včetně Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016. 

 
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace Základní a 

Mateřské školy Zlechov k 30.9.2016. 

 
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí Příkaz k provedení inventury majetku obce 

Zlechov za rok 2016. 

 
zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje: 

 
Usnesení č.259: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje program XVII. zasedání zastupitelstva 

obce Zlechov. 

 
Usnesení č.260: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Zlechov na rok 2017 Mysliveckému sdružení Vlčí důl v částce 30 000 Kč a pověřuje 

místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.261: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 



obce Zlechov na rok 2017 Základní organizace chovatelů poštovních holubů v částce 5 000 Kč 

a pověřuje místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.262: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace  

z rozpočtu obce Zlechov na rok 2017 Fotbalové akademii Zlechov v částce 100 000 Kč a 

pověřuje místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.263: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Zlechov na rok 2017 Kynologickému klubu Zlechov l v částce 55 000 Kč a pověřuje 

místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.264: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Zlechov na rok 2017 Sportovnímu klubu Zlechov částce 80 000 Kč a pověřuje 

místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.265: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Zlechov na rok 2017 Asociaci turistických oddílů mládeže Kamzík Boršice v částce 5 000 

Kč a pověřuje místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.266: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Zlechov na rok 2017 panu Jiřímu Gottwaldovi, Zlechov 68 v částce 15 000 Kč a pověřuje 

místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.267: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Zlechov na rok 2017 SK Zlechov, oddíl stolního tenisu v částce 12 000 Kč a pověřuje 

místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.268: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Zlechov na rok 2017 panu Marku Fuskovi, Zlechov 421 v částce 3 000 Kč a pověřuje 

místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.269: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Zlechov na rok 2017 paní Andrei Výstupové, Zlechov v částce 3 000 Kč a pověřuje 

místostarostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 
Usnesení č.270: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje finanční příspěvek panu Richardu 

Klofáčovi, Zlechov 56 ve výši 3 000 Kč a pověřuje místostarostu obce uzavřením darovací 



smlouvy. 

 
Usnesení č.271: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje finanční neinvestiční příspěvek pro 

Základní a Mateřskou školu Zlechov, příspěvkovou organizaci na rok 2017 ve výši 1 560 000 

Kč. 

Usnesení č. 272: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016. 

 
Usnesení č. 274: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018-2019. 

 
Usnesení č.275: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje navýšení odměny za vedení kroniky 

na částku 30 000 Kč / rok. 

 
Usnesení č.276: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje navýšení částky na § 3326 oprava 

soch v roce 2017 ve výši 100 000 Kč, bude zapracováno do rozpočtu. 

 
Usnesení č.277: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje navýšení finančního příspěvku nově 

narozeným dětem na částku 5 000 Kč. 

 
Usnesení č.278: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje rozpočet obce Zlechov na rok 2017 

jako schodkový, závazná ukazatel je Odpa. 

 
Usnesení č.279: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje vyvěšení záměru na odprodej 

pozemku parcel č. 2705/11 na úřední desce. 

Usnesení č.280: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: 

OT-014330035863/001 za účelem umístění distribuční soustavy kabelů NN za jednorázovou 

úhradu v celkové výši 5000,- Kč a pověřuje místostarostu k podpisu výše uvedené smlouvy. 

Usnesení č.281: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: 

014330036195/001 za účelem umístění distribuční soustavy kabelů NN a přípojkové skříně 

SS200 za jednorázovou úhradu v celkové výši 2686,- Kč a pověřuje místostarostu k podpisu 

výše uvedené smlouvy. 

 

Usnesení č. 282: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje smlouvu budoucí o zřízení  

věcného břemene č: 1030032584/001 za účelem umístění distribuční soustavy kabelů NN a  

přípojkové skříně SS200 za jednorázovou úhradu v celkové výši 5600,- Kč a pověřuje 

místostarostu k podpisu výše uvedené smlouvy. 



 
Usnesení č.283: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje účast obce Zlechov na výběrovém 

řízení č.BUH/022/2013 na zjištění zájemce o koupi  pozemků p.č.1789/6, výměra 48 m², orná 

půda, p.č.1789/7, výměra 72 m², ostatní plocha, p.č.1791/1, výměra 1848 m², orná půda a 

p.č.1791/2, výměra 275 m², ostatní plocha, vše zapsané na LV 60000 pro k.ú. a obec Zlechov, 

vlastník Česká republika. 

 
Usnesení č.284: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje smlouvu o dílo č.201620 na 

vypracování projektové dokumentace s názvem ‚Přístavba učeben ZŠ Zlechov‘ v celkové 

částce 395 000,- Kč bez DPH a pověřuje místostarostu k podpisu výše uvedené smlouvy. 

 
Usnesení č.285: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje cenovou nabídku na zpracování 

projektové dokumentace VO Zlechov I. etapa, Hradišťská od firmy M plus elektro s.r.o. 

v celkové částce 33 000,- Kč bez DPH a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy o dílo. 

 
Usnesení č.286: Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje cenovou nabídku na zpracování 

projektové dokumentace VO Zlechov II. etapa, Buchlovská od firmy M plus elektro s.r.o. 

v celkové částce 39 000,- Kč bez DPH a pověřuje místostarostu uzavřením smlouvy o dílo. 

 

 

Ve Zlechově 15.12.2016 
 
 
 
Ing. Ondřej Machala                    
starosta obce 
 
 
Ing. Stanislav Tománek                    
místostarosta obce 
 
 
 


