
 

Usnesení 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlistov 

konaného dne 22. 12. 2022 v hostinci „Na Točně“ 
v Chlistově                                              

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

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

3/2) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání     
zastupitelstva obce konaného dne 21. 10. 2022. 

4/2) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 9 obce Chlistov ke dni 31. 12. 

2022. 

 

5/2) Zastupitelstvo obce schválilo upravený Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlistov 

na roky 2024 – 2027.  

6/2) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Chlistov na rok 2023. 

7/2) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu DSO Ostružná na 
roky 2023 – 2026 a Rozpočet DSO Ostružná na rok 2023. 

8/2) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 1/2022, o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.                                                    

9/2) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Chlistov č. 2/2022, o 

vedení technické mapy obce. 

10/2) Zastupitelstvo obce schválilo návrh na prodej pozemků č. parc. 883/26, 883/27, 
883/28 a 883/29 v k.ú. Chlistov. 
 

11/2)  

a) Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků č. parc. 81/2 o výměře 28 m² a č. parc. 
910 o výměře 9 m² v k.ú. Chlistov, nově utvořeným geometrickým plánem číslo 422-

67/2022 (vypracoval Pavel Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z původních pozemků 

č. parc. 81 a č. parc. st. 58 , vedeném na LV  za kupní cenu 100,- Kč za 1 
m², přičemž celková kupní cena činí celkem 3 700,- Kč.  



b) Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemků č. parc. 220/11 o výměře 1 m² v k.ú. 
Chlistov, nově utvořeným geometrickým plánem číslo 422-67/2022 (vypracoval Pavel 

Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z původního pozemku č. parc. 220/7 , vedeném na 
LV  za kupní cenu 100,- Kč za 1 m², přičemž celková kupní cena činí 
celkem 100,- Kč.  

c) Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku č. parc. 63/1 o výměře 2 257 m²  v k.ú. 
Chlistov, nově utvořeným geometrickým plánem číslo 419-6/2022 (vypracoval Pavel 

Hucek, Klatovská 632, 340 22 Nýrsko) z původního pozemku č. parc. 63/1 a pozemku č. 
parc. 63/13 o výměře 37 m² vedeném na LV 

, za kupní cenu 10,- Kč za 1 m², přičemž celková kupní cena činí celkem 
22 940,- Kč.  

12/2) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. 05932011 o poskytnutí podpory za 
Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Chlistov – hydrogeologický průzkumný vrt 
CH-1“. 

13/2) Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Chlistov – 

hydrogeologický průzkumný vrt CH-1“. 

14/2) Zastupitelstvo obce schválilo pachtovní smlouvu mezi obcí Chlistov a Českým 

rybářským svazem z.s., místní organizací Klatovy. 

15/2) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o výkonu funkce lesního odborného 
hospodáře mezi obcí Chlistov a  

16/2) Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o dodávce pitné vody. 

17/2) Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu mezi obcí Chlistov a United Networks 

SE o umístění zařízení, antén a prvků potřebných k poskytování radiotelekomunikačních 
služeb. 

18/2) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu bytu mezi obcí Chlistov a  
 

19/2) Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2023 ve výši 25,- Kč/m3 + 100,- 

Kč za nájem vodoměru. 

20/2) Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací:  

- Oblastní charitě Klatovy ve výši 3 500,- Kč 

- Oblastní charitě Sušice ve výši 5 000,- Kč 

- DSO Ostružná ve výši 64 534,- Kč na předfinancování akce „Pořízení cisterny o 
objemu 1 m3 na pitnou vodu 

21/2) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programů Plzeňského kraje 
a to  

- do programu Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2023 na akci „Chlistov - 

oprava místních komunikací – II. etapa“ 
- do programu Podpora JSDHO 2023 na akci „Technické vybavení JSDHO Chlistov“ 

- do programu Odstranění havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2023 

na akci „Chlistov – stavební úpravy objektu pro spolkovou činnost.“ 



22/2) Zastupitelstvo obce schválilo Sazebník ceník poskytovaných služeb firmy Šumavské 
vodovody a kanalizace a.s. platný od dne 01. 01. 2023 

23/2) Zastupitelstvo obce schválilo Sazebník ceník poskytovaných služeb firmy 

Pošumavská odpadová s.r.o. platný od dne 01. 01. 2023. 

24/2) Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na vánoce pro děti ve výši 3 960,-Kč (na 
jedno dítě 180,- Kč) s trvalým pobytem v obci Chlistov. 

25/2) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2022. 

26/2) Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení brigádnické hodiny z 100,- Kč na 120,- Kč dle 
nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým došlo ke změně nařízení č. 567/2006 Sb. („o 
minimální mzdě“) od 01. 01. 2023. 

 

 

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

 

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

 


