
 

Usnesení 

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlistov 

konaného dne 21. 12. 2018 v hostinci  

„Na Točně“ v Chlistově 

1/2)  Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce.  

2/2)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 03. 11. 2018. 

3/2) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí složení slibu zvoleného člena zastupitelstva 
obce. 

4/2) Zastupitelstvo obce Schválilo Organizační řád obecního úřadu Chlistov. 

5/2) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 9 obce Chlistov ke dni 31. 12. 
2018. 

6/2) Zastupitelstvo obce schválilo upravený Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlistov 
na roky 2020 – 2023.  

7/2) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Chlistov na rok 2019. 

8/2)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočet DSO Ostružná na rok 2019.  

9/2)  Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením vlády č. 
318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva obce Chlistov takto: 

Starosta obce        19 527,- Kč 

Místostarosta obce       10 530,- Kč 

Předseda výboru         1 289,- Kč 

Člen výboru        977,- Kč 

Měsíční odměna je poskytována od 01. 01. 2019. V případě nástupu náhradníka na 
uprázdněný mandát zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 
V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce.  



b) Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením vlády č. 
318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny fyzickým osobám, které 
nejsou členy Zastupitelstva obce Chlistov takto: 

Předseda výboru  488,- Kč 

Člen výboru   586,- Kč 

Měsíční odměna je poskytována od 01. 01. 2019. V případě budoucích změn obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.                               

10/2) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 1/2018, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.   

11/2) Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 
přístupového schodiště ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Chlistově“.  

12/2) Zastupitelstvo obce schválilo zprávu komise pro otvírání, posouzení a hodnocení 
nabídek na předložené výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce místních komunikací v katastru obce Chlistov““ a schválilo smlouvu o dílo 
s vítěznou firmou Silnice a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy ve výši 850 455,66 Kč 
s DPH. Dále schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

13/2) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku č. parc. 17/1 o výměře 2 428 m² v 
k.ú. Chlistov, nově utvořeného geometrickým plánem číslo 387-72/2018 (vypracoval Pavel 

Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z pozemku č. parc. 17/1 tamtéž, vedené na LV obce 
Chlistov, za kupní cenu 100,- 

Kč za 1 m², přičemž celková kupní cena činí celkem 242 800,- Kč.  

14/2) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku č. parc. 487/44 o výměře 296 m² v 
k.ú. Chlistov, nově utvořeného geometrickým plánem číslo 389-72/2018 (vypracoval Pavel 

Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z pozemku č. parc. 487/1 tamtéž, vedené na LV 
obce Chlistov,  za kupní cenu 150,- Kč za 
1 m², přičemž celková kupní cena činí celkem 44 400,- Kč.  

15/2) Zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za 
použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s § 188 odst. 4 stavebního zákona, 
schválilo vydání opatření obecné povahy, jehož předmětem je Změna č. 1 územního plánu 
obce Chlistov podle předloženého návrhu.  

16/2) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o výkonu funkce lesního odborného 
hospodáře mezi Obcí Chlistov a Petrem Blovským. 

17/2) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu Plzeňského kraje 
a to: 

- do programu Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2019 na akci „Bezdrátový 
rozhlas v obci Chlistov“. 
- do programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 

2019 na akci „Technické vybavení JSDHO Chlistov“. 



- do programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 na 

akci „Rozšíření zásobování obce Chlistov pitnou vodou.“ 
- do programu Ochrana přírody 2019 na akci „Osázení pozemku u přístupového schodiště 
ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Chlistově.“  

18/2) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR a to: 

- do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora budování a obnovy 
míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Víceúčelové hřiště v obci Chlistov.“ 

- do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Obnova drobných 
sakrálních staven a hřbitovů na akci „Úprava vnitřního prostoru na hřbitově v Chlistově.“  

19/2) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva 
zemědělství ČR a to: 

- do programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019 na akci 

„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a kříže u kostela Povýšení sv. Kříže v 
Chlistově“. 

20/2) Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 mezi 
Obcí Chlistov a DSO Ostružná. 

21/2) Zastupitelstvo obce schválilo sazebník cen poskytovaných služeb, který je součástí 
servisní smlouvy Šumavských vodovodů a kanalizací a.s. Klatovy o provozování vodovodu 
v obci Chlistov. 

22/2) Zastupitelstvo obce schválilo cenové změny příloh č. 1, 2 a 3 smlouvy o zabezpečení 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů mezi Obcí Chlistov a 
Pošumavskou odpadovou s.r.o. 

23/2) Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2019 ve výši 20,- Kč/m3 + 100,-

Kč za nájem vodoměru. 

24/2) Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na předvánoční besídku pro děti ve výši 2 

200,- Kč (na jedno dítě 100,- Kč) s trvalým pobytem v obci Chlistov. 

25/2) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2018. 

 

 

 

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

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

místostarosta obce                                                                                       
 


