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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva obce Vacov č.  17,  

konaného dne 19.10.2017, od 19,00 hodin 
 
 
Program: 

1. Zahájení, návrh programu jednání. 
2. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů.  
3. Pozemky „Pod Dubem“ v majetku církve. 
4. Různé. 

 
 
 

K bodu 1: Starosta M. Roučka přivítal přítomné a sdělil, že zápis z minulého jednání 
zastupitelstva obce byl ověřen, nebyla proti němu podána námitka a je k nahlédnutí u 
zapisovatelky. Přítomno je 12 zvolených členů ZO, 3 jsou omluveni, zastupitelstvo je 
usnášení schopné. Starosta přednesl návrh programu jednání - viz výše. 
Výsledky hlasování o předloženém programu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.  
 
K bodu 2:   Zapisovatelkou byla určena Jana Blatná. 

Návrhová komise  - M. Moutelík, Ing. M. Roučková, Ing. V. Šťastná 

Výsledky hlasování o jménech členů návrhové komise: pro 9, proti 0, zdržel se 3.  

Ověřovatelé – MVDr. František Roučka, Mgr. Stanislav Mauric 

Výsledky hlasování o jménech ověřovatelů: pro 11, proti 0, zdržel se 1. 
  
K bodu 3: Starosta úvodem předeslal, proč svolal toto zasedání ZO. Po předchozím zasedání  
obdržel z Biskupství českobudějovického pozvání k osobní schůzce, která se na biskupství 
v ČB uskutečnila dne 9.10.2017. Biskupství zastupoval generální vikář mons. David Henzl. 
Schůzka se týkala, jak bylo očekáváno, pozemků v lokalitě „Pod Dubem“ v majetku ŘKF 
Vacov. Úvodem byla na programu Smlouva o smlouvě kupní z roku 2006 mezi obcí Vacov a 
ŘKF Vacov a zpracované znalecké posudky. Poté oznámil, že Biskupství ČB akceptuje 
znalecký posudek vypracovaný p. Jaroslavem Staňkem. Vyslovil též přání, aby vztahy mezi 
obcí Vacov a ŘKF Vacov byly nadále na úrovni jako doposud. Starosta za toto zcela zlomové 
a vstřícné rozhodnutí velmi poděkoval a ujistil protistranu, že pevně věří, že vztahy mezi obcí 
Vacov a ŘKF Vacov budou nadále nadstandardní. Znovu zdůraznil, že předmětné pozemky 
pro výstavbu mají za cíl především stabilizovat v obci mladé rodiny, o čemž svědčí mimo jiné 
velmi nízká cena, za kterou obec tyto pozemky prodává. Dále sdělil mons. Henzlovi, že 
v nejbližším možném termínu svolá ZO, které schválí kupní cenu.  
Následně bylo zasláno na biskupství ČB a ŘKF Vacov ještě písemné poděkování za vstřícný 
postoj, díky kterému již bude tato kauza uzavřena. 
 
Dále starosta oznámil, že vzhledem k těmto novým skutečnostem je nutné revokovat usnesení 
12/2 ze dne 16.11.2016.  
 
Návrh usnesení č. 17/1: 
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 12/2 ze zasedání ZO č. 12 ze dne 16.11.2016  
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 17/1 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 17/2:  
Zastupitelstvo obce schvaluje:  
nabytí pozemkových parcel pozemky parc. č. KN 679/7 – o výměře 884 m2, parc. č. KN 
679/8 – o výměře  546 m2, parc. č. KN 679/9 – o výměře 1545 m2, parc. č. KN 679/10 – o 
výměře 1215 m2, parc. č. KN 679/11 – o výměře 1156 m2, parc. č. KN 679/12 – o výměře 
1221 m2, parc. č. KN 679/13 – o výměře 202 m2, parc. č. KN 679/14 – o výměře 1106 m2, 
parc. č. KN 679/15 – o výměře 660 m2, parc. č. KN 679/16 – o výměře 107 m2, parc. č. 
KN 679/17 – o výměře 3 m2 o celkové ploše 8645 m2 vše v k.ú. Vacov za celkovou kupní 
cenu ve výši 601.320 Kč, dle vypracovaného posudku č. 5.481/2017 vypracovaného p. 
Jaroslavem Staňkem (příloha č. 3 usnesení). Prodávající stranou je Římskokatolická 
farnost Vacov, Čkyně 51, 384 81, IČO 63914158. 
Návrh na vklad do KN podá a uhradí kupující obec Vacov. 
ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 17/2 bylo schváleno. 
 
 
K bodu 4: Různé. Starosta informoval o  

- Dokončovacích pracích na ČOV Vlkonice. Bylo předáno technologické zařízení a do 
konce října se uskuteční předání díla a zahájení zkušebního provozu. Pozvánka bude 
zaslána též zastupitelům. 

- Odbahňování rybníku ve Vlkonicích a dalších souvisejících plánovaných akcích. 
- Probíhající demolici domů na náměstí. 

 
M. Pilný – v jakém stavu je osazování měřičů rychlosti 
Starosta – pokud k osazování měřičů dojde, pak první bude zřejmě na komunikaci 
v Rohanově směrem od Javorníku. Málokdo přibrzdí. V Přečínských chalupách dojde 
k osazení dopravních značek. 
 
Mgr. Kopáčiková – blíží se plesová sezóna. Jak to bude s obsluhou na sále? 
Starosta – záleží na konkrétní domluvě s personálem hospody. 
 
Starosta poděkoval zastupitelům a přítomným za účast a ukončil zasedání ve 20,00 hodin. 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:  

1. Prezenční listina. 
2. Zveřejněná informace o konání zasedání. 
3. Kopie části znaleckého posudku č. 5.481/2017 
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Výpis usnesení č. 17 
zasedání Zastupitelstva obce Vacov 

ze dne 19.10.2017  
 

ZO schválilo: 
 
1) Přednesený návrh programu jednání zastupitelstva.    Hlasování: 12,0,0  
2) Členy návrhové komise.      Hlasování: 9,0,3 
3) Ověřovatele zápisu.       Hlasování: 11,0,1 
4) Revokaci usnesení č. 12/2 ze dne 16.11.2016.   Hlasování: 12,0,0 
5) Nabytí pozemkových parcel  v k.ú. Vacov v majetku ŘKF  

za celkovou kupní cenu 601.320 Kč.     Hlasování: 12,0,0 
            

ZO pověřuje starostu: 
Podpisem smlouvy s ŘKF Vacov 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 23.10.2017                                                Zapisovatelka: Jana Blatná 
 
 
Ověřili: MVDr. F. Roučka (v.r.)      dne 24.10.2017 
   
 Mgr. S. Mauric(v.r.)            dne 23.10.2017 
   
Starosta:  M. Roučka (v.r.) 


