
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
PŘIJATÁ USNESENÍ 

9. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konané 18.8.2020 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo 

 

pana Jiřího Vysloužila a pana Ivana Vojtěška ověřovateli zápisu a paní Naděždu Náplavovou 

zapisovatelkou 9. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 178 bylo schváleno 

 

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem projektu 

„Rekonstrukce hřiště v ZŠ Zlechov.“ ve složení: Ing. Ondřej Machala, Ing. Pavel Zajíc, Ing. 

Stanislav Tománek, Ing. Petr Valenta, Eva Knotová.  

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 183/2020 bylo schváleno 

 

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem projektu 

„Vybudování dětského hřiště se sadovými úpravami v obci Zlechov.“ ve složení: Ing. Ondřej 

Machala, Ing. Pavel Zajíc, Ing. Stanislav Tománek, pan Ivan Vojtěšek, Eva Knotová. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 186/2020 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřilo 

 

starostu k přípravě podkladů pro výběrové řízení a podání nabídek na zakázku malého rozsahu 

s názvem „Rekonstrukce hřiště v ZŠ Zlechov.“  

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 181/2020 bylo schváleno 

 

firmu INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště provedením výběrového 

řízení na projekt „Rekonstrukce hřiště v ZŠ Zlechov“. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 182/2020 bylo schváleno 

 

starostu k přípravě podkladů pro výběrové řízení a podání nabídek na zakázku malého rozsahu 

s názvem „Vybudování dětského hřiště se sadovými úpravami v obci Zlechov.“  

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 184/2020 bylo schváleno 
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firmu INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště provedením výběrového 

řízení na projekt „Vybudování dětského hřiště se sadovými úpravami v obci Zlechov“. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 185/2020 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo 

 

program 9. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 179/2020 bylo schváleno 

 

zařazení území obce Zlechov do území působnosti MAS Buchlov na programové období 2021 

– 2027. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 180/2020 bylo schváleno 

 

Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Zlechov 

zpracovaný v dubnu 2020 Ing. Zuzanou Kousalíkovou a Mgr. Miloslavem Cigošem. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 187/2020 bylo schváleno 

 

Řád veřejného pohřebiště obce Zlechov. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 188/2020 bylo schváleno 

 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu působnosti k projednávání přestupků mezi obcí 

Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov a městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 

686 01 Uherské Hradiště. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 189/2020 bylo schváleno 

 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030055772/002 mezi obcí 

Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 (povinný) a společností E.ON Distribuce, 

a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 (oprávněný). 

Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického 

zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona. Obsah věcného břemene je 

zřízení kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2697/1v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, ve 

vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 

4800,- Kč (čtyři tisíce osm set korun českých). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 190/2020 bylo schváleno 
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účast obce v elektronické dražbě nemovitých věcí dle dražební vyhlášky č.j. 094 EX 12722/09 

pro nákup pozemků - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k: pozemku parc. č. 1451/1, 

o výměře 3525 m² – orná půda, pozemku parc.č.1451/2, o výměře 3644 m² – orná půda, 

pozemku parc.č.1523/12, o výměře 2556 m² – orná půda, pozemku parc.č.1889/1, o výměře 

153 m² – orná půda, pozemku parc.č.1889/2, o výměře 79 m² – orná půda, pozemku 

parc.č.1967/1, o výměře 2071 m² – orná půda, pozemku parc.č.1967/3, o výměře 2506 m² – 

orná půda, pozemku parc.č.1967/5, o výměře 48 m² – orná půda, pozemku parc.č.1967/6, o 

výměře 1524 m² – orná půda, pozemku parc. č. 2874, o výměře 2050 m² – orná půda, pozemku 

parc. č. 3263, o výměře 1365 m² – orná půda, vše v k.ú. Zlechov, vlastník paní Ludmila 

Náplavová, bytem Zlechov 299, 687 10 Zlechov která se koná dne 3.9.2020. Zastupitelstvo 

obce Zlechov dále pověřuje starostu k úhradě dražební jistoty ve výši 14 000 Kč, k úhradě 

případných nákladů provedení dražby a k nejvyššímu podání do takové maximální výše, která 

odpovídá místně obvyklé ceně výše uvedeného pozemku. Výsledek dražby bude sdělen po 

ukončení dražby zastupitelům obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 191/2020 bylo schváleno 

 

poskytnutí finančního příspěvku na nákup dresů spolku V rytmu života z.s., Zlechov 216, 687 

10 Zlechov, IČ: 08773262 ve výši 11 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 5     Proti: 0   Zdržel se: 1  

          Ing. Valenta 

Usnesení č. 192/2020 bylo schváleno 

 

poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojenou s výmalbou kostela sv. 

Anny ve Zlechově farnosti Zlechov, Zlechov 120, 687 10 Zlechov ve výši 60 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 5     Proti: 1   Zdržel se: 0  

Ing. Tománek   

Usnesení č. 194/2020 bylo schváleno 

 

rozpočtové opatření č.3/2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 195/2020 bylo schváleno 

 

provedení projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí na akci Cyklostezka - 

Tupesy – Zlechov podél toku bezejmenného potoka propojující místní části U Smaltovny - Ke 

Hřbitovu. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 196/2020 bylo schváleno 

 

pořízení projektové dokumentace na akci „Parkovací stání v ulici Kout“ 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 197/2020 bylo schváleno 
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pořízení prověřovací situační studie cyklostezky „Buchlovice - Zlechov“. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 198/2020 bylo schváleno 

 

pořízení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice III/ 42821 a 

III/ 4222“ 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0   Zdržel se: 0  

Usnesení č. 199/2020 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov neschválilo 

 

poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojenou s výmalbou kostela sv. 

Anny ve Zlechově farnosti Zlechov, Zlechov 120, 687 10 Zlechov ve výši 40 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 1     Proti:2   Zdržel se: 3  

Ing. Tománek  Ing. Valenta, p. Vojtěšek Ing. Machala, p. Vysloužil, p. Klofáč 

Usnesení č. 193/2020 nebylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí 

 

hospodaření obce Zlechov k 30.6.2020. 

 

hospodaření ZŠ a MŠ Zlechov, p. o. k 30.6.2020. 

 

Závěrečný účet Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu, nám. 

Svobody 800, 687 08 Buchlovice, IČ 69724636 včetně závěrečného účtu, zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření a účetní závěrky za účetní období 2019. 

 

Závěrečný účet Mikroregionu Staroměstsko, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrky za účetní období 2019. 

 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu VO část Zákostelí a ul. U hřbitova mezi obcí 

Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a společností ELEKTRONET s.r.o., 

Zlechov 160, 687 10 Zlechov, IČ: 26958619. 

 

předložený Kanalizační řád stokové sítě obcí Zlechov, Tupesy a Břestek. 

 

 

Ve Zlechově 27.8. 2020      

Ing. Ondřej Machala 

starosta 
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