
 

Usnesení 
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlistov 

konaného dne 10. 12. 2021 v hostinci „Na Točně“ 
v Chlistově                                              

1/14) Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce.                                                

2/14) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání     
zastupitelstva obce konaného dne 24. 09. 2021. 

3/14) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 10 obce Chlistov ke dni 31. 

12. 2020. 

 

4/14) Zastupitelstvo obce schválilo upravený Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlistov 

na roky 2023 – 2026.  

5/14) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Chlistov na rok 2022. 

6/14) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočet DSO Ostružná na rok 2022.  

7/14)Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 1/2021, o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

8/14)Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 2/2021, o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství.                                                       

9/14) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti dle 

geometrického plánu č. 415 – 139/2021 ze dne 25. 11. 2021 mezi a 

obcí Chlistov.  

10/14) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
dle geometrického plánu č. 415 – 139/2021 ze dne 25. 11. 2021 mezi obcí Chlistov a 

11/14) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
dle geometrického plánu č. 415 – 139/2021 ze dne 25. 11. 2021 mezi 

a obcí Chlistov.  
 

12/14) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu Plzeňského 
kraje a do programu Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2022 na akci „Chlistov 
– oprava místních komunikací“. 



13/14) Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace  

- Oblastní charitě Klatovy ve výši 3 000,- Kč 

- Oblastní charitě Sušice ve výši 5 000,- Kč 

- BabyBoxu Klatovy ve výši 2 000,- Kč 

14/14)Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2021 ve výši 25,- Kč/m3 + 100,- 

Kč za nájem vodoměru. 

15/14)Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na vánoce pro děti ve výši 2 500,-Kč (na 
jedno dítě 100,- Kč) s trvalým pobytem v obci Chlistov. 

16/14)Zastupitelstvo obce schválilo Sazebník ceník poskytovaných služeb firmy 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 

17/14)Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2021. 

 
 
 

Ing. Václav Bouček…………………………………….......... 
starosta obce 

 

Miroslav Javorský…………………………………………………. 
místostarosta obce 

 


