
 

Usnesení 

z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlistov 

konaného dne 24. 06. 2022 v hostinci  

„Na Točně“ v Chlistově 

1/16) Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce.  

2/16) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání   
zastupitelstva obce konaného dne 25. 03. 2022. 

3/16) 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. 

4/16) Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce Chlistov za rok 2021, včetně 
zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021 s výhradou.  

5/16) Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku obce Chlistov za období od 01. 01. – 

do 31. 12. 2021. 

6/16) Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvy o bezúplatném převodu kostela 
Povýšení svatého Kříže v Chlistově, včetně movitého vybavení do majetku obce. 

7/16) Zastupitelstvo obce schválilo:  
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace na akci „Chlistov – oprava místních komunikací“ 
z programu Plzeňského kraje „Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2022“ ve 
výši 300 000,- Kč, 
b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace na akci „Věcné a technické vybavení JSDHO 
Chlistov “ z programu Plzeňského kraje „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční 
povahy 2022“ ve výši 26 304,- Kč. 

8/16) Zastupitelstvo obce schválilo zprávu komise pro otvírání, posouzení a hodnocení 
nabídek na předložené výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Chlistov 
– hydrogeologický průzkumný vrt CH-1“ a schválilo smlouvu o dílo s vítěznou firmou 
VRTANÉ STUDNY BEČVÁŘ s.r.o., Řepice, ve výši 634 887,- Kč s DPH.  

9/16) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku č. parc. 38/7 o výměře 6 m² a 
pozemku č. parc. 743/17 o výměře 12 m2 v k.ú. Chlistov, nově utvořených geometrickým 
plánem číslo 416-136/2021 (vypracoval Pavel Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) 
z původních pozemků č. parc. 38/4 a č. parc. 743/8 tamtéž, vedené na LV obce Chlistov, 



za kupní cenu 100,- Kč za 1 m², přičemž celková kupní cena činí celkem 
1 800,- Kč.  

10/16) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku č. parc. 743/18 o výměře 348 m² v 
k.ú. Chlistov, nově utvořeným geometrickým plánem číslo 416-136/2021 (vypracoval 

Pavel Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z původního pozemku č. parc. 743/8, 
vedeném na LV obce Chlistov, za kupní cenu 100,- Kč za 1 
m², přičemž celková kupní cena činí celkem 34 800,- Kč. 

11/16) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků č. parc. 858/4 o výměře 47 m² a č. 
parc. 858/5 o výměře 74 m2 Chlistov, nově utvořených geometrickým plánem číslo 407-

11/2020 (vypracoval Pavel Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z původního pozemku 
č. parc. 858/1, vedené na LV obce Chlistov, za kupní cenu 100,- Kč 
za 1 m², přičemž celková kupní cena činí celkem 12 100,- Kč. 

12/16) Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku č. parc. 39/2 o výměře 42 m² v k.ú. 
Chlistov, nově utvořeným geometrickým plánem číslo 416-136/2021 (vypracoval Pavel 

Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z původního pozemku č. parc. 39/1, vedeném na 
LV , za kupní cenu 100,- Kč za 1 m², přičemž celková kupní cena činí 
celkem 4 200,- Kč.  

13/16) Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků č. parc. 219/2 o výměře 57 m² a 
pozemku č. parc. 219/3 o výměře 40 m2 v k.ú. Chlistov, nově utvořených geometrickým 
plánem číslo 416-136/2021 (vypracoval Pavel Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) 
z původního pozemku č. parc. 219, vedeném na LV  za kupní cenu 100,- 

Kč za 1 m², přičemž celková kupní cena činí celkem 9 700,- Kč.  

14/16) Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku č. par. 861/3 v k.ú., nově utvořeného 
geometrickým plánem číslo 377-77/2016 (vypracoval Pavel Hucek, Klatovská 632, 340 22 
Nýrsko) z původního pozemku č. parc. st. 55, vedeném na LV  za kupní 
cenu 150,- Kč za 1 m², přičemž celková kupní cena činí celkem 7 950,- Kč.   

15/16) Zastupitelstvo obce stanovilo a schválilo počet 7 členů zastupitelstva obce Chlistov 
na volební období 2018 – 2022. 

 

Ing. Václav Bouček …………………………………………… 

starosta obce  

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

místostarosta obce     


