Zápis ze 4. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 11.4.2018 ve Vlkanči
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: Pavlas Václav, Volenec Jiří
Přítomní občané: 2
Program:
1) Schválení programu ZO 11.4. 2018
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 11.4. 2018
3) Kontrola usnesení ZO 14.3. 2018
4) Lesní hospodářský plán 2020-2029
5) Rozpočtové opatření č.3/2018
6) Stanovy Mikroregionu Čáslavsko
7) Diskuse
ad 1)
Starosta Stanislav Pavlas v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je
s programem mimořádné schůze zastupitelstva obce dne 11.4.2018 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.001-04/2018/ZO ze dne 11.4.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Program ZO 11.4.2018
ad 2)
Starosta Stanislav Pavlas navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 11.4.2018 byli Pavlas Václav a
Volenec Jiří. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-04/2018/ZO ze dne 11.4.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 11.4.2018 – Pavlas Václav a Volenec Jiří.
ad 3)
Starosta Stanislav Pavlas provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 14.3.2018.
Všechny body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-04/2018/ZO ze dne 11.4.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)
Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 14.3.2018.
ad 4)
Starosta Stanislav Pavlas seznámil zastupitele s faktem, že naše obec musí dát vypracovat
Lesní hospodářský plán (LHP) pro období 2020-2029. V minulých letech zpracovávala LHP
firma Lesprojekt Hradec Králové, má veškeré podklady. Navrhl, aby nový LHP zpracovala pro
naši obec opět firma Lesprojekt Hradec Králové s.r.o.. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem
souhlasí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č.004-04/2018/ZO ze dne 11.4.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zadat vypracování Lesního hospodářského plánu (LHP) obce pro období 20202029 firmě Lesprojekt Hradec Králové s.r.o..
II.)Ukládá: Zadat vypracování Lesního hospodářského plánu (LHP) obce pro období 20202029 firmě Lesprojekt Hradec Králové s.r.o.. Termín do 30.11.2019, zodpovídá starosta.
ad 5)
Zastupitel Bohuslav Kořínek přednesl přítomným rozpočtové opatření č.3/2018. Dotázal se
zastupitelů, zda s ním souhlasí. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.3/2018. Protokol
bude součástí zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-04/2018/ZO ze dne 11.4.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)
Schvaluje: Rozpočtové opatření č.3/2018.
ad 6)
Starosta Stanislav Pavlas předložil přítomným stanovy Mikroregionu Čáslavsko, návrh stanov
byl předem zaslán zastupitelům e-mailem. Dotázal zastupitelů, zda s návrhem stanov souhlasí.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-04/2018/ZO ze dne 11.4.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Stanovy Mikroregionu Čáslavsko.
ad 7)
Diskuse:
Starosta Stanislav Pavlas oznámil přítomným, že 17.4.2018 nepůjde ve Vlkanči el.proud.
Seznámil přítomné se zprávou o činnosti Lesního družstva Chraňbož.
Podal informaci o stavebních parcelách ve Vlkanči v lokalitě za Kovařákem.
Informoval o projektu „Rikša“ Mikroregionu Čáslavsko.
Informoval o úpravách návsi Přibyslavice.
Informoval o tom, že u příležitosti 100. výročí založení republiky budou ve všech třech obcích
zasazeny památeční lípy. Bližší informace budou včas zveřejněny.
Informoval o opravě kostela ve Vlkanči.
Václav Pavlas se dotázal, kdy bude provedena oprava místní komunikace před Venclákovými
v Přibyslavicích. Starosta – provede poptávku u zhotovitelských firem, na příštím
zastupitelstvu podá informace.
Bohumila Semrádová informovala o stavu projektů Zpevněné plochy u kostela v Kozohlodech,
Oprava části místní komunikace 2C ve Vlkanči, Zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči,
Soustava DČOV Přibyslavice.
Vincent Špalek se dotázal, zda obec bude pokračovat v úpravě lip v našich obcích. Starosta –
ano, v průběhu jara.
Paní L. informovala o plánované opravě fasády kostela v Přibyslavicích, která proběhne
v období 26.5.-31.8.2018.

Usnesení č.007-04/2018/ZO ze dne 11.4.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informaci o odstávce el.proudu ve Vlkanči.
- Zprávu o činnosti Lesního družstva Chraňbož.
- Informaci o stavebních parcelách ve Vlkanči v lokalitě za Kovařákem.
- Informaci o projektu „Rikša“ Mikroregionu Čáslavsko.
- Informaci o úpravách návsi Přibyslavice.
- Informaci o vysazení památečních lip v našich obcích u příležitosti 100. výročí založení
republiky.
- Informaci o opravě kostela ve Vlkanči.
- Informaci o stavu projektů Zpevněné plochy u kostela v Kozohlodech, Oprava části místní
komunikace 2C ve Vlkanči, Zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči, Soustava DČOV
Přibyslavice.
- Informaci o opravě kostela v Přibyslavicích.

Rekapitulace usnesení ze 4. schůze zastupitelstva obce, Vlkaneč – 11.4.2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 14.3.2018.
- Informaci o odstávce el.proudu ve Vlkanči.
- Zprávu o činnosti Lesního družstva Chraňbož.
- Informaci o stavebních parcelách ve Vlkanči v lokalitě za Kovařákem.
- Informaci o projektu „Rikša“ Mikroregionu Čáslavsko.
- Informaci o úpravách návsi Přibyslavice.
- Informaci o vysazení památečních lip v našich obcích u příležitosti 100. výročí založení
republiky.
- Informaci o opravě kostela ve Vlkanči.
- Informaci o stavu projektů Zpevněné plochy u kostela v Kozohlodech, Oprava části místní
komunikace 2C ve Vlkanči, Zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči, Soustava DČOV
Přibyslavice.
- Informaci o opravě kostela v Přibyslavicích.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 11.4.2018.
- Zadat vypracování Lesního hospodářského plánu (LHP) obce pro období 2020-2029 firmě
Lesprojekt Hradec Králové s.r.o..
- Rozpočtové opatření č.3/2018.
- Stanovy Mikroregionu Čáslavsko.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Zadat vypracování Lesního hospodářského plánu (LHP) obce pro období 2020-2029 firmě
Lesprojekt Hradec Králové s.r.o.. Termín do 30.11.2019, 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:

Pavlas Václav
Volenec Jiří
Stanislav Pavlas

