
 

Usnesení 
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlistov 

konaného dne 18. 12. 2020 v hostinci „Na Točně“ 
v Chlistově                                              

1/9)  Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce.                                                

2/9)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání    
zastupitelstva obce konaného dne 25. 9. 2020. 

3/9)  Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 6 obce Chlistov ke dni 31. 12. 
2020. 

4/9)  Zastupitelstvo obce schválilo upravený Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlistov 

na roky 2022 – 2025.  

5/9) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Chlistov na rok 2021. 

6/9)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočet DSO Ostružná na rok 2021.                              

7/9)  Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku č. parc. 487/1 o výměře 1 088 m² v 
k.ú. Chlistov, nově utvořeného geometrickým plánem číslo 389-72/2018 (vypracoval Pavel 

Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z původního 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 163 200,- Kč.  

8/9) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku č. parc. 487/45 o výměře 50 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 7 500,- Kč.  

9/9) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků č. parc. 493/33 o výměře 332 m² a 

pozemku č. parc. 493/34 o výměře 87 m² v k.ú. Chlistov Aleši a Zdeňce Janáčkovým, 
Rovná 242/10, 318 00 Plzeň za kupní cenu 60,- Kč za 1 m², přičemž celková kupní cena 
činí celkem 25 140,- Kč.  

10/9) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 1/2020, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.    



11/9) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu Plzeňského kraje 
a to: 

- do programu Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2021 na akci „Chlistov - 
stavební úpravy objektu pro spolkovou činnost“. 

- do programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť 2021 na akci „Víceúčelové 
hřiště na p.p.č. 743/8 v k.ú. Chlistov.“ 
-  do programu Podpora JSDHO 2021 na akci „Dopravní automobil pro JSDHO Chlistov“ 

12/9) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva 

životního prostředí a to: 

- do Národního programu Životního prostředí na akci „Chlistov – posílení vodního zdroje 

13/9) Zastupitelstvo obce schválilo Sazebník ceník poskytovaných služeb firmy Šumavské 

vodovody a kanalizace a.s. 

14/9) Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2021 ve výši 25,- Kč/m3 + 100,-

Kč za nájem vodoměru. 

15/9) Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na vánoce pro děti ve výši 2 200,- Kč (na 
jedno dítě 100,- Kč) s trvalým pobytem v obci Chlistov. 

16/9) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2020. 

 
 
 

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

 

Miroslav Javorský…………………………………………………… 

místostarosta obce 

 


