
 

Usnesení 

ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlistov 

konaného dne 28. 12. 2019 v hostinci  

„Na Točně“ v Chlistově 

1/6)  Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce.  

2/6)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce konaného dne 27. 09. 2019. 

3/6) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 7 obce Chlistov ke dni 

31. 10. 2019, Rozpočtové opatření č. 8 obce Chlistov ke dni 30. 11. 2019 a schválilo 

Rozpočtové opatření č. 9 obce Chlistov ke dni 31. 12. 2019. 

4/6) Zastupitelstvo obce schválilo upravený Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlistov 

na roky 2021 – 2024.  

5/6) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Chlistov na rok 2020. 

6/6)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 DSO Ostružná 

7/6)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočet DSO Ostružná na rok 2020.                                                          

8/6)  Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 1/2019, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.    

9/6) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 2/2019 o 

místním poplatku ze psů.  

10/6) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 3/2019 o 

místním poplatku z pobytu.  

11/6) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 4/2019 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  

12/6) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 5/2019 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 



13/6) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu Plzeňského kraje 

a to: 

- do programu Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2020 na akci „Chlistov - 

stavební úpravy objektu pro spolkovou činnost“. 

- do programu Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách 

a staveb drobné architektury 2020 na akci „Oprava podlahy márnice na hřbitově 

v Chlistově“ 

- do programu Ochrana přírody 2020 na akci „Osázení pozemku u přístupového schodiště 

a u kostela Povýšení sv. Kříže v Chlistově.“  

- do programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť 2020 na akci „Víceúčelové 

hřiště na p.p.č. 743/8 v k.ú. Chlistov.“ 

14/6) 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 na p.p.č. 743/8 v k.ú. 

Chlistov.“ 

15/6) 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.  

16/6) Zastupitelstvo obce schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o., na novou výši 2.166.210,- Kč. 

17/6) Zastupitelstvo obce souhlasilo s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská  

odpadová, s.r.o., byly upsány takto:  

- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1 100 000,- 

Kč 

- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající 

počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 

společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

18/6) Zastupitelstvo obce schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská 

odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu. 

19/6) Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2019 ve výši 20,- Kč/m3 + 100,-

Kč za nájem vodoměru. 

20/6) 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. 

21/6) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2019. 

 

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

starosta obce  

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

místostarosta obce                                                                                       



 


