Zápis ze 3. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 14.3.2018 v Přibyslavicích
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Kořínek Bohuslav, Novák Oldřich, Pavlas Václav, Pavlas
Stanislav, Semrádová Bohumila, Špalek Vincent, Volenec Jiří, Zelená Marie
Zapisovatel: Semrádová Bohumila
Ověřovatelé zápisu: Klaus Josef, Novák Oldřich
Přítomní občané: 7
Program:
1) Schválení programu ZO 14.3. 2018
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 14.3. 2018
3) Kontrola usnesení ZO 14.2. 2018
4) Schválení účetní uzávěrky PO ZŠ a MŠ Vlkaneč
5) Závěrečný účet obce
6) Účetní uzávěrka obce
7) Odpisový plán PO ZŠ a MŠ Vlkaneč
8) Rozpočtové opatření č.2/2018
9) Zpráva o činnosti ČSCH Vlkaneč
10) Prodej stavební parcely 1158/11
11) Záměr prodeje p.č.656/4 v k.ú.Přibyslavice
12) Diskuse
ad 1)
Starosta Stanislav Pavlas v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je
s programem mimořádné schůze zastupitelstva obce dne 14.3.2018 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.001-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Program ZO 14.3.2018
ad 2)
Starosta Stanislav Pavlas navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 14.3.2018 byli Klaus Josef a
Novák Oldřich. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 14.3.2018 – Klaus Josef, Novák Oldřich.
ad 3)
Starosta Stanislav Pavlas provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 14.2.2018.
- Jednání o prodeji pozemku u domu č.p.53 v Přibyslavicích – majitelce byl zaslán dopis.
- Smlouva s VHS, a.s. o investorství zatím nebyla uzavřena, čeká se na konečné znění dle
výsledku výběrového řízení.
- Smlouva s TNT Consulting odeslána, zatím se nevrátila podepsaná.
Ostatní body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)
Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 14.2.2018.

ad 4)
Starosta Stanislav Pavlas seznámil zastupitelstvo s jednotlivými podklady účetní uzávěrky PO
ZŠ a MŠ Vlkaneč, okres Kutná Hora – (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výsledky
veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávou). Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů
neměl k hospodaření PO připomínky, starosta dal hlasovat o schválení účetní uzávěrky a
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017.
ZO schválilo účetní uzávěrku PO ZŠ a MŠ Vlkaneč, okres Kutná Hora k 31.12.2017 dle
přiloženého protokolu a zároveň schválilo převod hospodářského výsledku ve výši
67.906,17Kč do rezervního fondu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje:
- Účetní uzávěrku PO ZŠ a MŠ Vlkaneč, okres Kutná Hora k 31.12.2017 dle přiloženého
protokolu a zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 67.906,17Kč do
rezervního fondu.
ad 5)
Pan Kořínek podrobně seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem obce za rok 2017, jehož
součástí je i přezkum hospodaření obce. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu. K závěrečnému účtu nebyly z řad občanů, ani zastupitelů, žádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o schválení závěrečného účtu obce za rok 2017, jehož součástí je i
přezkum hospodaření obce. Zastupitelstvo obce schválilo bez výhrad závěrečný účet obce za
rok 2017, jehož součástí je i přezkum hospodaření obce.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Závěrečný účet obce za rok 2017, jehož součástí je i přezkum hospodaření obce.
ad 6)
Starosta Stanislav Pavlas seznámil zastupitelstvo s jednotlivými podklady účetní závěrky obce
k 31.12.2017 (soupis těchto listin je uveden na protokolu o účetní závěre, který je přílohou
tohoto zápisu). Zastupitelstvo konstatovalo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce Vlkaneč, nikdo neměl k hospodaření obce žádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o schválení účetní závarky obce k 31.12. 2017.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce k 31.12. 2017.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Účetní závěrku obce k 31.12. 2017.
ad 7)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům Účetní odpisový plán majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč pro rok 2018. Starosta dal hlasovat o schválení

Usnesení č.007-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Účetní odpisový plán majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč pro rok
2018.
ad 8)
Zastupitel Josef Klaus přednesl přítomným rozpočtové opatření č.2/2018. Dotázal se
zastupitelů, zda s ním souhlasí. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2/2018. Protokol
bude součástí zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.008-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)
Schvaluje: Rozpočtové opatření č.2/2018.
ad 9)
Marie Zelená přečetla zprávu o činnosti ČSCH Vlkaneč. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Usnesení č.009-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Zprávu o činnosti ČSCH Vlkaneč.
ad 10)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům žádost pana J.Š. na koupi stavební parcely
p.č.1158/11 v k.ú. Vlkaneč. Starosta navrhl žádosti vyhovět. Cena zůstává stejná jako u
ostatních parcel v této lokalitě tj.200,-Kč/m2 + DPH. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem
souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.010-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej stavební parcely p.č.1158/11 v k.ú. Vlkaneč panu J.Š.
II.)Ukládá: Uzavřít s panem J.Š. kupní smlouvu na stavební parcelu p.č.1158/11 v k.ú.
Vlkaneč. Termín do 30.4.2018, zodpovídá starosta.
ad 11)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na zveřejnění záměru obce na prodej
stavebních parcel p.č.656/4 a 656/3 v k.ú. Přibyslavice. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem
souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.011-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zveřejnění záměru obce na prodej stavebních parcel p.č.656/4 a 656/3 v k.ú.
Přibyslavice.
II.)Ukládá: Zveřejnění záměru obce na prodej stavebních parcel p.č.656/4 a 656/3 v k.ú.
Přibyslavice. Termín do 11.4.2018, zodpovídá starosta.
ad 12)

Diskuse:
Starosta Stanislav Pavlas přečetl přítomným žádost Mikroregionu Čáslavsko na finanční
příspěvek na zakoupení rikšy pro vyhlídkové jízdy seniorů po okolí. O rikšu se bude starat klub
Judistů Čáslav. Zastupitelé požádali o bližší informace, které starosta doplní.
Dále informoval o změně svozu odpadů, od 11.4.2018 bude každý lichý týden svážen bioodpad
a každý sudý týden komunální odpad.
Dále informoval o výběrovém řízení a na zhotovitele fasády kostela ve Vlkanči, bude jím
společnost Unikom, a.s. z Kutné Hory.
Bohumila Semrádová se dotázala zastupitelů, zda je možné zveřejnit inzerát ve Zpravodaji
obce Vlkaneč o otevření nové veterinární ordinace v Golčově Jeníkově. Zastupitelé se shodli na
tom, že ano, jedná se o zajímavou informaci pro naše občany.
Vincent Špalek upozornil na to, že je třeba řešit nové pojištění obecního majetku, pro tento rok
oslovit stávajícího makléře, aby zpracoval dodatek a pro příští rok včas vypovědět smlouvu a
provést poptávkové řízení na uzavření nové pojistné smlouvy.
Pan V. požádal o provedení nátěru oken pohostinství a zárubní obchodu a pohostinství v
Přibyslavicích.
Pan H. požádal o umístění provozních řádů všech obecních hřbitovů do jejich prostor, občané
tak budou lépe informováni.
Dále upozornil na porouchu veřejného osvětlení v Přibyslavicích.
Paní L. informovala o výběrovém řízení na zhotovitele fasády kostela v Přibyslavicích, bude
jím Realitní a stavební společnost, s.r.o. z Čáslavi.
Usnesení č.012-03/2018/ZO ze dne 14.3.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Žádost Mikroregionu Čáslavsko na finanční příspěvek na zakoupení rikšy pro vyhlídkové
jízdy seniorů po okolí.
- Informaci o změně svozu odpadů.
- Informaci o výběrovém řízení na zhotovitele fasády kostela ve Vlkanči.
- Zveřejnění inzerátu o otevření nové veterinární ordinace v Golčově Jeníkově ve Zpravodaji
obce Vlkaneč.
- Upozornění na to, že je třeba řešit nové pojištění obecního majetku.
- Žádost o provedení nátěru oken a natření zárubní obchodu a pohostinství v Přibyslavicích.
- Žádost o umístění provozních řádů všech obecních hřbitovů do jejich prostor.
- Upozornění na porouchu veřejného osvětlení v Přibyslavicích.
- Informaci o výběrovém řízení na zhotovitele fasády kostela v Přibyslavicích.

Rekapitulace usnesení ze 3. schůze zastupitelstva obce, Vlkaneč – 14.3.2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 14.2.2018.
- Zprávu o činnosti ČSCH Vlkaneč.
- Žádost Mikroregionu Čáslavsko na finanční příspěvek na zakoupení rikšy pro vyhlídkové
jízdy seniorů po okolí.
- Informaci o změně svozu odpadů.
- Informaci o výběrovém řízení na zhotovitele fasády kostela ve Vlkanči.
- Zveřejnění inzerátu o otevření nové veterinární ordinace v Golčově Jeníkově ve Zpravodaji
obce Vlkaneč.
- Upozornění na to, že je třeba řešit nové pojištění obecního majetku.
- Žádost o provedení nátěru oken a natření zárubní obchodu a pohostinství v Přibyslavicích.
- Žádost o umístění provozních řádů všech obecních hřbitovů do jejich prostor.
- Upozornění na porouchu veřejného osvětlení v Přibyslavicích.
- Informaci o výběrovém řízení na zhotovitele fasády kostela v Přibyslavicích.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 14.3.2018.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 14.3.2018 – Klaus Josef, Novák Oldřich.
- Účetní uzávěrku PO ZŠ a MŠ Vlkaneč, okres Kutná Hora k 31.12.2017 dle přiloženého
protokolu a zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 67.906,17Kč do
rezervního fondu.
- Závěrečný účet obce za rok 2017, jehož součástí je i přezkum hospodaření obce.
- Účetní závěrku obce k 31.12. 2017.
- Účetní odpisový plán majetku PO ZŠ a MŠ Vlkaneč pro rok 2018.
- Rozpočtové opatření č.2/2018.
- Prodej stavební parcely p.č.1158/11 v k.ú. Vlkaneč panu J. Š.
- Zveřejnění záměru obce na prodej stavebních parcel p.č.656/4 a 656/3 v k.ú. Přibyslavice.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uzavřít s panem J. Š. kupní smlouvu na stavební parcelu p.č.1158/11 v k.ú. Vlkaneč Termín
do 30.4.2018, zodpovídá starosta.
- Zveřejnění záměru obce na prodej stavebních parcel p.č.656/4 a 656/3 v k.ú. Přibyslavice.
Termín do 11.4.2018, zodpovídá starosta.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
- Jednání o možnosti prodeje části obecního pozemku u domu č.p.53 v Přibyslavicích. Termín
do 30.6.2018, 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 30.6.2018, zodpovídá starosta.
- Provést úpravu hráze - vykopat rýhu a utěsnit ji jílem. Termín do 30.4.2018, zodpovídá
Bohuslav Kořínek.
- 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.

- 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 14.3.2018

Bohumila Semrádová

Ověřovatelé zápisu:

Klaus Josef
Novák Oldřich
Stanislav Pavlas

