
 

Usnesení 

z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlistov 

konaného dne 25. 06. 2021 v hostinci  

„Na Točně“ v Chlistově 

1/11) Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce.  

2/11) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání   

zastupitelstva obce konaného dne 28. 12. 2021. 

3/11) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatřením č. 2 obce Chlistov ke     

dni 30. 04. 2021 a Rozpočtové opatření č. 3 obce Chlistov ke dni 31. 05. 2021. 

4/11) Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce Chlistov 

za rok 2020, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad.  

5/11) Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku obce Chlistov za období od 01. 01. – 

do 31. 12. 2020. 

6/11) Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na akci „Chlistov – komunikace 

k víceúčelovému hřišti“ a schválilo smlouvu o dílo s vítěznou firmou SWIETELSKY stavební 

s.r.o., Sušice ve výši 457 628,17 Kč s DPH. 

7/11) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace na akci 

„Víceúčelové hřiště na p.p.č. 743/8 v k.ú. Chlistov“ z programu Plzeňského kraje „Podpora 

vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021 ve výši 400 000,- Kč. 

8/11) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace na akci 

„Dopravní automobil pro JSDHO Chlistov“ z programu Plzeňského kraje „Příspěvek na 

nákup nového dopravního automobilu 2021“ ve výši 300 000,- Kč. 

9/11) Zastupitelstvo obce schválilo zprávu komise pro otvírání, posouzení a hodnocení 

nabídek na předložené výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dopravní 

automobil pro JSDHO Chlistov“ a schválilo kupní smlouvu s vítěznou firmou AUTO NEJDL, 

s.r.o., 339 01 Klatovy ve výši 1 194 115,- Kč s DPH. 

10/11)Zastupitelstvo obce schválilo registraci akce „Dopravní automobil pro JSDHO 

Chlistov“ z programu ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“, včetně přiznané 

dotace ve výši 450 000,- Kč a schválilo vlastní finanční prostředky na dofinancování výše 

uvedené akce ve výši 394 115,- Kč. 



10/11) Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na prodej pozemku č. parc 331/1 v k.ú. 

Chlistov.                                                          

 

 

Ing. Václav Bouček…………………………………………………….. 

starosta obce  

Miroslav Javorský................................................. 

místostarosta obce     

 

 

 

 

 

 

 

  


