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PŘIJATÁ USNESENÍ 

11. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konané 15.12.2020 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo 

Ing. Stanislava Tománka a pana Ivana Vojtěška ověřovateli zápisu a paní Lenku Andrýskovou 

zapisovatelkou 11. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka) 

Usnesení č. 205/2020 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo 

program 11. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka) 

Usnesení č. 206/2020 bylo schváleno 

 

předložený plán inventur na rok 2020 včetně inventarizačních komisí. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka) 

Usnesení č. 207/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 503/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 35 000,- Kč pro FA Zlechov z.s., 

Zlechov 118, 687 10 Zlechov, IČ: 01207644. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu 

obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka) 

Usnesení č. 208/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 504/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 85 000,- Kč pro SK Zlechov z.s., 

Zlechov 118, IČ: 48505544, 687 10 Zlechov. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu 

obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka) 

Usnesení č. 209/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 509/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 20 000,- Kč pro Mysliveckému 

sdružení Vlčí důl Zlechov, Zlechov 19, Zlechov 687 10 IČ: 45659486. Zastupitelstvo obce 

Zlechov pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 210/2020 bylo schváleno 
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v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 508/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 80 000,- Kč pro 

Moravskoslezskému kynologickému svazu, z. s., ZO Zlechov kynologický klub, IČ: 61703346. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní 

smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 211/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 511/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 8 000,- Kč pro Sociální služby 

p.o. UH – Domov pro seniory Buchlovice, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště 686 06. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní 

smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 212/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 512/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 10 000,- Kč pro spolek V rytmu 

života z.s., Zlechov 216, 687 10 Zlechov, IČ: 08773262. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 

starostu obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 213/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 514/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 15 000,- Kč pro Milovníky vína 

a žen z.s., Zlechov 540, Zlechov 687 10 IČ: 07098961. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 

místostarostu obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 6  Zdržel se: 2 Proti: 1 
   (Ing. Machala (Bc. Klučka) 

 p. Vysloužil)  

Usnesení č. 214/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 515/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 13 400,- Kč pro Českomoravský 

svaz chovatelů poštovních holubů - Místní spolek 0263 Zlechov, Zlechov 133, Zlechov 687 10. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní 

smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 215/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 518/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 3 000,- Kč Českému svazu 
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včelařů, z.s. Buchlovice, Váhovy 620 687 08 Buchlovice. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 

starostu obce uzavřením a podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 216/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 519/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 8 000,- Kč pro Charitu Uherské 

Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01, IČ: 44018886. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 

starostu obce uzavřením a podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 217/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 522/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 20 000,- Kč pro SK Zlechov z.s., 

oddíl stolního tenisu, Zlechov 118, 687 10 Zlechov, IČ: 48505544. Zastupitelstvo obce Zlechov 

pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 6  Zdržel se: 3 Proti: 0 
   (p. Vojtěšek 

 Bc. Klučka 

Ing. Tománek)  

Usnesení č. 218/2020 bylo schváleno 

 

v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací žádost č.j. OUZL 522/2020 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2021 v celkové částce 80 000,- Kč pro Farnost Zlechov, 

Zlechov 120, 687 10 Zlechov. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu obce uzavřením a 

podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 219/2020 bylo schváleno 

 

žádost č.j. OUZL 525/2020 o neinvestiční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu 

Zlechov, příspěvková organizace na rok 2021 ve výši 2 040 000,-- Kč. Poskytnutá částka bude 

rozdělena na měsíční splátky. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 220/2020 bylo schváleno 

 

zřízení účelového fondu – sociálního fondu pro své zaměstnance a uvolněné zastupitele obce. 

Hlasování:  Pro: 7  Zdržel se: 1 Proti: 1 
   (Ing. Machala) (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 221/2020 bylo schváleno 

 

Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem – zásady jeho naplňování a použití. 

Hlasování:  Pro: 7  Zdržel se: 1 Proti: 1 
   (Ing. Machala) (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 222/2020 bylo schváleno 
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rozpočet Základní školy a Mateřské školy Zlechov na rok 2021 jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 

12 949 000,-- Kč a výdaje ve výši 12 949 000,-- Kč. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 223/2020 bylo schváleno 

 

střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Zlechov, příspěvkové organizace 

na rok 2022 - 2023. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 224/2020 bylo schváleno 

 

rozpočet obce Zlechov na rok 2021 jako schodkový. Příjmy jsou ve výši   26 936 100 Kč výdaje 

ve výši 30 650 000 Kč a financování ve výši 3 713 900,- Kč Závazným ukazatelem rozpočtu je 

odvětvové třídění s paragrafy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 0 Proti: 1 
     (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 225/2020 bylo schváleno 

 

střednědobý výhled rozpočtu obec Zlechov na rok 2022 -2023. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 0 Proti: 1 
     (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 226/2020 bylo schváleno 

 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030059242/001 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. 128/1 a 215/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, 

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

výši 6000,- Kč (šest tisíc korun českých). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.  

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 227/2020 bylo schváleno 

 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 001030060690/001-MPEL 

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. 128/1 225/13 a 225/14 v 

k.ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová náhrada za zřízení 

věcného břemene se sjednává ve výši 5 300,- Kč (pět tisíc tři sta korun českých). Zastupitelstvo 

obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  
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Usnesení č. 228/2020 bylo schváleno 

 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 10300444589/001 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. 571/1, 570/2, 569/3, 569/2, 

567/4 a 2674/2 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová náhrada 

za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 14 600,- Kč (čtrnáct tisíc šest set korun 

českých). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 229/2020 bylo schváleno 

 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Cyklistická stezka svatého Metoděje 

Boršice – Zlechov, k. ú. Zlechov“ mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 

00291609 a společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 

Brno, IČ: 25317628. Předmětem dodatku je navýšení ceny o 449 244,20,- Kč vč. DPH dle 

změnového listu. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem dodatku.  

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 0 Proti: 1 
     (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 230/2020 bylo schváleno 

 

uzavření Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě na stavbu „Výtvarné prvky na projekt Cyklistická 

stezka svatého Metoděje Boršice – Zlechov, k.ú. Zlechov“ mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 

687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a Ak. Soch. Danielem Trubačem, Polešovice 116, 687 37, IČ: 

426 99 916. Předmětem dodatku je navýšení ceny o 199 650,- Kč vč. DPH dle změnového listu 

a prodloužení termínu dodání do 4/2021. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu 

podpisem dodatku.  

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 0 Proti: 1 
     (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 231/2020 bylo schváleno 

 

nákup a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1449/4 o výměře 29 m2 a 1449/3 

o výměře 78 m2 v obci Zlechov v k.ú. Zlechov s paní Hanou Družbíkovou, Břestek 399, 687 

08 Břestek za dohodnutou kupní cenu ve výši 2675,- Kč. Náklady související s převodem 

pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 232/2020 bylo schváleno 

 

nákup a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1518/1 o výměře 4383 m2 v obci 

Zlechov v k.ú. Zlechov s paní Marií Jackovou, Zlechov 77, 687 10 Zlechov za kupní cenu dle 

Znaleckého posudku č. 3982/15/20, který vypracoval pan Vladimír Horák. Kupní cena byla 

stanovena dohodou ve výši 330 000,- Kč. Náklady související s převodem pozemku hradí 

kupující. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 0 Proti: 1 
     (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 233/2020 bylo schváleno 

 

nákup a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1319/2 o výměře 4960 m2, parc. 

č. 1441/1 o výměře 3744 m2, parc. č. 3335 o výměře 2949 m2, ideální ½ parc.č. 272/1 o výměře 

673 m2, ideální ½ 272/2 o výměře 80 m2, ideální ½ 346/1 o výměře 1294 m2, ideální ½ parc.č. 

346/2 o výměře 348 m2, ideální ½ parc.č. 507/1 o výměře 539 m2a , ideální ½ parc.č. 507/2 o 

výměře 34 m2 v obci Zlechov v k.ú. Zlechov se společností Hlučínská zemědělská, a.s., 

Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 282 00 918 za dohodnutou kupní cenu v čase a 

místě obvyklou ve výši 380 110,- Kč. Náklady související s převodem pozemků hradí kupující. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 0 Proti: 1 
     (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 234/2020 bylo schváleno 

 

Smlouvu o nájmu hrobového místa. Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena 

ve výši:   

a) nájemné za místo na pohřebišti činí      7,- Kč/m²/1 rok 35,-   Kč 

b) služby spojené s nájmem za 1 rok                           85,-   Kč 

Nájemné a služby spojené s nájmem celkem za 1 rok                        120,- Kč 

Nájemné za 10 let v souhrnné výši 1200 Kč.   

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 235/2020 bylo schváleno 

 

Smlouvu o nájmu urnového místa. Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena 

ve výši:   

a) nájemné (nepodléhá DPH) za místo na pohřebišti činí    7,- Kč/m²/1 rok 7,-   Kč 

b) služby spojené s nájmem za 1 rok                           53,-   Kč 

Nájemné a služby spojené s nájmem celkem za 1 rok                        60,- Kč 

Nájemné za 10 let v souhrnné výši 600 Kč.   

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 236/2020 bylo schváleno 

 

Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o budoucí kupní smlouvě mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 

00291609 a společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 

27295567. Předmětem smlouvy je závazek uzavřít řádnou kupní smlouvu, na jejímž základě 

bude převedeno na PDS („Provozovatel distribuční soustavy“) vlastnické právo 

k plynárenskému zařízení na stavbě „Prodloužení IS ul. Chmatov, Zlechov“. Zastupitelstvo 

obce Zlechov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 237/2020 bylo schváleno 
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zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Darovací smlouvu mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a MAS 

Buchlov, z.s., Buchlovice, Masarykova 273, 687 08, IČ: 26662698. Předmětem této smlouvy 

je bezúplatný převod krojů z projektu „Pořízení lidových krojů v Mikroregionu Buchlov“. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 238/2020 bylo schváleno 

 

zveřejnění záměru pronájmu pro umístění a provoz zařízení potřebných pro zajišťování veřejné 

komunikační sítě provozovatele v/na budově č.p. Zlechov 540 (parc.č. st. 810 v k.ú. Zlechov) 

obci Zlechov v úklidové místnosti a na střeše objektu. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje 

starostu vyvěšením záměru. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 239/2020 bylo schváleno 

 

zveřejnění záměru na prodloužení nájmu obecních bytů č.1 – 4 na budově č.p. 421. 

Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje starostu vyvěšením záměru. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 240/2020 bylo schváleno 

 

podání žádosti o dotaci na akci „Oprava a rozšíření stávající místní komunikace v ulici 

Řadovky“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117D8210A Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 241/2020 bylo schváleno 

 

podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba workoutového hřiště v obci Zlechov“ z podprogramu 

117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora budování a 

obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 242/2020 bylo schváleno 

 

podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce budovy OÚ Zlechov“ z podprogramu 117D8210 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 243/2020 bylo schváleno 

 

podání žádosti o dotaci na akci „Oprava parkovacích stání – Park u potoka“ z podprogramu 

117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210C - Podpora obnovy 

staveb a zařízení dopravní infrastruktury z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  



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

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Usnesení č. 244/2020 bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Zlechov schválilo Rozpočtové opatření číslo 5/2020. 

Hlasování:  Pro: 8  Zdržel se: 1 Proti: 0 
   (Bc. Klučka)  

Usnesení č. 245/2020 bylo schváleno 

 

uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 15.2.2000, uzavřenou s 

paní Janou Gajarskou, jehož předmětem je poskytnutí další, dodatečné slevy z ročního nájmu 

ve výši 1 575,-- Kč z důvodu uzavření kadeřnictví na základě nařízení vlády. Zastupitelstvo 

obce Zlechov pověřuje starostu uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu. 

Hlasování:  Pro: 9  Zdržel se: 0 Proti: 0 

Usnesení č. 246/2020 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí 

hospodaření obce Zlechov k 30.9.2020 včetně Zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření za 

rok 2020. 

 

hospodaření Základní a Mateřské školy Zlechov, p. o. k 30.9.2020. 

 

uzavření Smlouvy č. 97/03/2020 o úpravě vzájemných poměrů mezi obcí Zlechov, Zlechov 

540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a společností Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za 

Olšávkou 290 Sady 686 01 Uherské Hradiště. 

 

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na stavbu VO část Zákostelí mezi obcí Zlechov, 

Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609 a společností ELEKTRONET s.r.o., Zlechov 160, 

687 10 Zlechov, IČ: 26958619. Předmětem dodatku je úprava ceny díla – méněpráce v celkové 

částce 233 980,- Kč vč. DPH.  

 

předložený plán akcí na rok 2021. 

 

 

 

 

 

Ve Zlechově 30.12. 2020      

 

Ing. Ondřej Machala 

starosta 
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