Zápis ze 2. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 14.2.2018 v Kozohlodech
Přítomní zastupitelé: Kořínek Bohuslav, Klaus Josef, Novák Oldřich, Pavlas Stanislav, Pavlas
Václav, Semrádová Bohumila, Špalek Vincent, Volenec Jiří, Zelená Marie
Zapisovatel: Semrádová Bohumila
Ověřovatelé zápisu: Kořínek Bohuslav, Zelená Marie
Přítomní občané: 11
Program:
1)
Schválení programu ZO 14.2. 2018
2)
Určení ověřovatelů zápisu ZO 14.2. 2018
3)
Kontrola usnesení ZO 10.1. 2017
4)
Prodej stavebních parcel ve Vlkanči – lokalita u rybníku Kovařák
5)
Prodej obecního pozemku p.č.592/20 v k.ú.Přibyslavice
6)
Prodej zahrady u domu č.p.53 v Přibyslavicích
7)
Odpadové hospodářství - Česká asociace
8)
Projekt na vodovodní a kanalizační přípojky ke stavebním parcelám ve Vlkanči – lokalita
u rybníku Kovařák
9)
Počet VPP pro rok 2018
10) Prodej obecního pozemku v Přibyslavicích
11) Žádost o zřízení obecní přístupové cesty
12) Výběrové řízení – obecní zaměstnanec
13) Navýšení četnosti odvozu kontejnerů na tříděný plast
14) Schválení výsledků inventur
15) Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ a MŠ Vlkaneč
16) Smlouva s obcí Nová Ves na údržbu hřbitova
17) Rozbor hospodaření obce za r.2017
18) Smlouva o převodu investorství s VHS
19) DČOV – výběr administrace
20) Rybník Přibyslavice
21) Diskuse
ad 1)
Starosta Stanislav Pavlas v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je
s programem řádné schůze zastupitelstva obce dne 14.2.2018 a dotázal se, zda chtějí zastupitelé
do programu něco doplnit. Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Program ZO 14.2.2018
ad 2)
Starosta Stanislav Pavlas navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 14.2.2018 byli Kořínek
Bohuslav a Zelená Marie. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 14.2.2018 – Kořínek Bohuslav, Zelená Marie.

ad 3)
Starosta Stanislav Pavlas provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 10.1.2018.
Všechny body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 10.1.2018.
ad 4)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na prodej stavebních parcel v lokalitě za
Kovařákem v obci Vlkaneč. Navrhl jejich prodejní cenu 245,-Kč/m2 bez DPH. Dotázal se
zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Prodej stavebních parcel v lokalitě za Kovařákem v obci Vlkaneč za cenu 245,Kč/m2 bez DPH.
ad 5)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na prodej pozemku p.č.592/20
v k.ú.Přibyslavice (21m2) paní L. na základě její žádosti. Navrhl stanovit cenu 120,-Kč/m2 bez
DPH. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej pozemku p.č.592/20 v k.ú.Přibyslavice (21m2) paní L. za cenu 120,Kč/m2 bez DPH.
II.)Ukládá: Uzavřít kupní smlouvu s paní L. na pozemek p.č.592/20 v k.ú.Přibyslavice
(21m2), za cenu 120,- Kč/m2 bez DPH. Termín do 11.4.2018, zodpovídá starosta.
ad 6)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na jednání o možnosti prodeje části
obecního pozemku u domu č.p.53 v Přibyslavicích. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem
souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Jednání o možnosti prodeje části obecního pozemku u domu č.p.53
v Přibyslavicích.
II.)Ukládá: Jednání o možnosti prodeje části obecního pozemku u domu č.p.53
v Přibyslavicích. Termín do 14.3.2018, zodpovídá starosta.
ad 7)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům žádost České asociace odpadového
hospodářství o připojení se k jejich iniciativě v problematice přípravy a připomínkování novely
zákona o odpadech. Navrhl, žádost zamítnout. Dotázal se zastupitelů, zda souhlasí se
zamítnutím žádosti.
Hlasování: pro 8, proti 1, zdrželo se 0

Usnesení č.007-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Zamítá: Žádost České asociace odpadového hospodářství o připojení se k jejich iniciativě
v problematice přípravy a připomínkování novely zákona o odpadech.
ad 8)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům CN od Ing. Růžičky na vypracování projektu
na vodovodní a kanalizační přípojky k novým stavebním parcelám v lokalitě za Kovařákem
v obci Vlkaneč. Cena projektu je 23.809,-Kč bez DPH. Navrhl projekt za tuto cenu zadat.
Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.008-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zadání projektu na vodovodní a kanalizační přípojky k novým stavebním
parcelám v lokalitě za Kovařákem v obci Vlkaneč Ing. Růžičkovi za cenu 23.809,-Kč bez
DPH.
II.)Ukládá Zadat projekt na vodovodní a kanalizační přípojky k novým stavebním parcelám
v lokalitě za Kovařákem v obci Vlkaneč Ing. Růžičkovi za cenu 23.809,-Kč bez DPH. Termín
do 14.3.2018, zodpovídá starosta.
ad 9)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na podání žádosti na úřad práce o 5
veřejně prospěšných pracovníků pro r.2018. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo návrh schválilo
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Podání žádosti na úřad práce o 5 veřejně prospěšných pracovníků pro r.2018.
ad 10)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na vytvoření stavebních parcel na
obecním pozemku p.č.656/1 v k.ú.Přibyslavice. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.010-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Vytvoření stavebních parcel na obecním pozemku p.č.656/1 v k.ú.Přibyslavice.
II.)Ukládá: Vytvoření stavebních parcel na obecním pozemku p.č.656/1 v k.ú.Přibyslavice.
Termín do 31.5.2018, zodpovídá starosta.
ad 11)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům žádost manželů T. o zřízení přístupové cesty
k jejich nemovitosti. Tato místní komunikace není v dobrém stavu, v deštivém období je
rozbahněná. Navrhl provést opravu štěrkovou navážkou v jarních měsících 03-04/2018.
Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č.011-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Opravu místní komunikace před domem manželů T. ve Vlkanči štěrkovou
navážkou, v jarních měsících 03-04/2018.
II.)Ukládá: Opravu místní komunikace před domem manželů T. ve Vlkanči štěrkovou
navážkou, v jarních měsících 03-04/2018. Termín do 30.4.2018, zodpovídá starosta.
ad 12)
Starosta Stanislav Pavlas informoval zastupitele o výběrovém řízení na pozici obecního
pracovníka. Žádost podali čtyři zájemci. Předložil zastupitelům návrh výběrové komise,
přijmout pana M. J. ml. na dobu určitou v trvání 12 měsíců. Dotázal se zastupitelů, zda
s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdrželo se 1
Usnesení č.012-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh výběrové komise, přijmout pana M. J. ml. na pozici obecního pracovníka
na dobu určitou v trvání 12 měsíců.
II.)Ukládá: Přijmout pana M. J. ml. na pozici obecního pracovníka na dobu určitou v trvání 12
měsíců. Termín do 31.3.2018, zodpovídá starosta.
ad 13)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na navýšení četnosti odvozu tříděného
plastu v našich obcích. Důvodem jsou neustále přeplněné kontejnery. Dotázal se zastupitelů
zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.013-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Navýšení četnosti odvozu tříděného plastu v našich obcích.
II.)Ukládá: Zajistit navýšení četnosti odvozu tříděného plastu v našich obcích. Termín do
31.3.2018, zodpovídá starosta.
ad 14)
Zelená Marie seznámila přítomné se zprávou o výsledku inventarizace obecního majetku
k 31.12.2017. Při inventarizaci nebyly shledány žádné rozdíly. Hmotný a nehmotný majetek je
řádně evidován, nevykazuje zásadní známky poškození či zanedbání údržby. Zároveň byl
přečten návrh na vyřazení majetku obce a příspěvkové organizace. Dotázala se zastupitelů, zda
s výsledkem souhlasí. Zastupitelstvo schválilo výsledek inventarizace obecního majetku
k 31.12.2017 a likvidaci navrženého majetku dle soupisů bez výhrad. Protokol je součástí
zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.014-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Výsledek inventarizace obecního majetku k 31.12..2017 a likvidaci navrženého
majetku bez výhrad.
ad 15)

Zastupitel Vincent Špalek seznámil zastupitelstvo s výsledkem veřejnosprávní kontroly PO ZŠ
a MŠ Vlkaneč. PO vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.
Kontrolou správnosti a věrohodnosti účetnictví nebyly zjištěny odchylky od platných interních
směrnic.
Usnesení č.015-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Výsledek veřejnosprávní kontroly PO ZŠ a MŠ Vlkaneč.
ad 16)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh smlouvy s obcí Nová Ves na příspěvek
2000,-Kč na provoz hřbitova ve Vlkanči. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.016-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh smlouvy s obcí Nová Ves na příspěvek 2000,-Kč/rok 2018 na provoz
hřbitova ve Vlkanči.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu s obcí Nová Ves na příspěvek 2000,-Kč/rok 2018 na provoz
hřbitova ve Vlkanči. Termín do 14.3.2018, zodpovídá starosta.
ad 17)
Bohuslav Kořínek přednesl přítomným rozbor hospodaření za rok 2017. Dotázal se zastupitelů,
zda s rozborem souhlasí. Zastupitelstvo schválilo rozbor hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.017-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozbor hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
ad 18)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh smlouvy se společností VHS Vrchlice
Maleč o příspěvku a převodu investorství ke stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u
Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“.
Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem smlouvy souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 1, zdrželo se 0
Usnesení č.018-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh smlouvy se společností VHS Vrchlice Maleč o příspěvku a převodu
investorství ke stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a
kanalizace“.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu se společností VHS Vrchlice Maleč o příspěvku a převodu
investorství ke stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a
kanalizace“.. Termín do 14.3.2018, zodpovídá starosta.
ad 19)
Bohumila Semrádová předložila přítomným cenové nabídky na kompletní administraci dotace
a výběrového řízení na zhotovitele akce „Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím
realizace soustav domovních čistíren odpadních vod“:
- TNT Consulting s.r.o.
62.000 – 72.000,-Kč bez DPH (Cena se bude
odvíjet dle rozhodnutí SFŽP, v jakém režimu je nutné vést výběrové řízení. Jestli jako

dodávku výrobků DČOV nebo jako stavbu. Následně by se VŘ vypisovalo jako zakázka
malého rozsahu nebo jako podlimitní veřejná zakázka)
- INp servis s.r.o.
85.000,-Kč bez DPH
Dotázala se zastupitelů, zda souhlasí s návrhem, zadat kompletní administraci dotace a
výběrového řízení na zhotovitele akce „Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím
realizace soustav domovních čistíren odpadních vod“ firmě TNT Consulting s.r.o..
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.019-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zadat kompletní administraci dotace a výběrového řízení na zhotovitele akce
„Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren
odpadních vod“ firmě TNT Consulting s.r.o.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu na administraci dotace a výběrového řízení na zhotovitele akce
„Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren
odpadních vod“ s firmou TNT Consulting s.r.o.. Termín do 14.3.2017, zodpovídá starosta.
ad 20)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům výsledek Geotechnického průzkumu hráze
rybníku v Přibyslavicích. Byla lokalizována místa průsaku vody, doporučené řešení je v těchto
místech vykopat rýhu a utěsnit ji jílem.
Usnesení č.020-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Výsledek Geotechnického průzkumu hráze rybníku v Přibyslavicích.
II.)Ukládá: Provést úpravu hráze - vykopat rýhu a utěsnit ji jílem. Termín do 30.4.2018,
zodpovídá Bohuslav Kořínek.
ad 21)
Diskuse:
Starosta informoval o poděkování Oblastní charity za pořádání tříkrálové sbírky v našich
obcích.
Semrádová upozornila na opakovaný problém s vyvěrající vodou v Kozohlodech před
Machkovými. Bohuslav Kořínek – zajistí domluvenou úpravu v nádrži starého vodovodu
umístěné na pozemku u domu č.p.43.
Vincent Špalek požádal o hromadné informování občanů o způsobu uzavírání nových smluv na
pronájmy hrobů. Mnoho z nich se na postup dotazuje. Semrádová – v dubnovém Zpravodaji
budou uvedeny veškeré podrobné informace.
Bohuslav Kořínek upozornil na rozpadlou hřbitovní zeď. Starosta – v jarních měsících bude
provedena oprava.
Usnesení č.021-02/2018/ZO ze dne 14.2.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informaci o poděkování Oblastní charity za pořádání tříkrálové sbírky v našich obcích.
- Problém s vyvěrající vodou v Kozohlodech před Machkovými.
- Informace o způsobu uzavírání nových smluv na pronájmy hrobů.
- Upozornění na rozpadlou hřbitovní zeď.

Rekapitulace usnesení ze 2. schůze zastupitelstva obce, Kozohlody – 14.2.2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 10.1.2018.
- Výsledek veřejnosprávní kontroly PO ZŠ a MŠ Vlkaneč.
- Výsledek Geotechnického průzkumu hráze rybníku v Přibyslavicích.
- Informaci o poděkování Oblastní charity za pořádání tříkrálové sbírky v našich obcích.
- Problém s vyvěrající vodou v Kozohlodech před Machkovými.
- Informace o způsobu uzavírání nových smluv na pronájmy hrobů.
- Upozornění na rozpadlou hřbitovní zeď.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 14.2.2018.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 14.2.2018 – Kořínek Bohuslav, Zelená Marie.
- Prodej stavebních parcel v lokalitě za Kovařákem v obci Vlkaneč za cenu 245,-Kč/m2 bez
DPH.
- Prodej pozemku p.č.592/20 v k.ú.Přibyslavice (21m2) paní L. za cenu 120,- Kč/m2 bez DPH.
- Jednání o možnosti prodeje části obecního pozemku u domu č.p.53 v Přibyslavicích.
- Zadání projektu na vodovodní a kanalizační přípojky k novým stavebním parcelám v lokalitě
za Kovařákem v obci Vlkaneč Ing. Růžičkovi za cenu 23.809,-Kč bez DPH.
- Podání žádosti na úřad práce o 5 veřejně prospěšných pracovníků pro r.2018.
- Vytvoření stavebních parcel na obecním pozemku p.č.656/1 v k.ú.Přibyslavice.
- Opravu místní komunikace před domem manželů T. ve Vlkanči štěrkovou navážkou,
v jarních měsících 03-04/2018.
- Návrh výběrové komise, přijmout pana M. J. ml. na pozici obecního pracovníka na dobu
určitou v trvání 12 měsíců.
- Navýšení četnosti odvozu tříděného plastu v našich obcích.
- Výsledek inventarizace obecního majetku k 31.12..2017 a likvidaci navrženého majetku bez
výhrad.
- Návrh smlouvy s obcí Nová Ves na příspěvek 2000,-Kč/rok 2018 na provoz hřbitova ve
Vlkanči.
- Rozbor hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
- Návrh smlouvy se společností VHS Vrchlice Maleč o příspěvku a převodu investorství ke
stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“.
- Zadat kompletní administraci dotace a výběrového řízení na zhotovitele akce
„Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren
odpadních vod“ firmě TNT Consulting s.r.o.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Žádost České asociace odpadového hospodářství o připojení se k jejich iniciativě
v problematice přípravy a připomínkování novely zákona o odpadech.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uzavřít kupní smlouvu s paní L. na pozemek p.č.592/20 v k.ú.Přibyslavice (21m2), za cenu
120,- Kč/m2 bez DPH. Termín do 11.4.2018, zodpovídá starosta.
- Jednání o možnosti prodeje části obecního pozemku u domu č.p.53 v Přibyslavicích. Termín
do 14.3.2018, zodpovídá starosta.
- Zadat projekt na vodovodní a kanalizační přípojky k novým stavebním parcelám v lokalitě za
Kovařákem v obci Vlkaneč Ing. Růžičkovi za cenu 23.809,-Kč bez DPH. Termín do
14.3.2018, zodpovídá starosta.

- Vytvoření stavebních parcel na obecním pozemku p.č.656/1 v k.ú.Přibyslavice. Termín do
31.5.2018, zodpovídá starosta.
- Opravu místní komunikace před domem manželů T. ve Vlkanči štěrkovou navážkou,
v jarních měsících 03-04/2018. Termín do 30.4.2018, zodpovídá starosta.
- Přijmout pana M. J. ml. na pozici obecního pracovníka na dobu určitou v trvání 12 měsíců.
Termín do 31.3.2018, zodpovídá starosta.
- Zajistit navýšení četnosti odvozu tříděného plastu v našich obcích. Termín do 31.3.2018,
zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu s obcí Nová Ves na příspěvek 2000,-Kč/rok 2018 na provoz hřbitova ve
Vlkanči. Termín do 14.3.2018, zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu se společností VHS Vrchlice Maleč o příspěvku a převodu investorství ke
stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“..
Termín do 14.3.2018, zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu na administraci dotace a výběrového řízení na zhotovitele akce
„Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren
odpadních vod“ s firmou TNT Consulting s.r.o.. Termín do 14.3.2017, zodpovídá starosta.
- Provést úpravu hráze - vykopat rýhu a utěsnit ji jílem. Termín do 30.4.2018, zodpovídá
Bohuslav Kořínek.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
- Řešit spor se společností Energie Pro prostřednictvím právního zástupce. Termín do
30.6.2018, zodpovídá starosta.
- Uzavřít kupní smlouvu s ČD na pozemek p.č. 1126/5 v k.ú.Vlkaneč o výměře 1355m2
(bývalý drážní pešunk) za cenu 101.000,-Kč. Termín do 30.6.2018, zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu se společností ČEZ na služebnost (věcné břemeno) a právo provést stavbu
na parc.č. 669 v k.ú. Přibyslavice. Termín do 30.1.2018, zodpovídá starosta.
- Zajistit stavební povolení na stavbu soustavy 28 DČOV a následně provést soutěž na výběr
zhotovitele a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Termín do 30.6.2018, zodpovídá Semrádová.

Zapsala: dne 14.2.2018

Bohumila Semrádová

Ověřovatelé zápisu:

Kořínek Bohuslav
Zelená Marie
Stanislav Pavlas

