Zápis z 5. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 9.5.2018 v Kozohlodech
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Kořínek Bohuslav, Novák Oldřich, Pavlas Stanislav,
Semrádová Bohumila, Volenec Jiří, Zelená Marie
Omluvení zastupitelé:Pavlas Václav, Špalek Vincent
Zapisovatel: Semrádová Bohumila
Ověřovatelé zápisu: Zelená Marie, Kořínek Bohuslav
Přítomní občané: 14
Program:
1)
Schválení programu ZO 9.5. 2018
2)
Určení ověřovatelů zápisu ZO 9.5. 2018
3)
Kontrola usnesení ZO 11.4. 2018
4)
Prodej stavební parcely p.č.656/4 v k.ú.Přibyslavice
5)
Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2018
6)
Žádost 8.okrsku SDH o finanční příspěvek
7)
Prodej stavební parcely č.656/3 v k.ú. Přibyslavice
8)
Smlouva o převodu investorství
9)
GDPR
10) Oprava místní komunikace v Přibyslavicích
11) Bezúplatný převod projektové dokumentace pro územní řízení
12) Rozpočtové opatření č.4/2018
13) Diskuse
ad 1)
Starosta Stanislav Pavlas v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je
s programem řádné schůze zastupitelstva obce dne 9.5.2018 a dotázal se, zda chtějí zastupitelé
do programu něco doplnit. Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Program ZO 9.5.2018
ad 2)
Starosta Stanislav Pavlas navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 9.5.2018 byli Zelená Marie a
Kořínek Bohuslav. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 9.5.2018 – Zelená Marie a Kořínek Bohuslav.
ad 3)
Starosta Stanislav Pavlas provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 11.4.2018.
Všechny body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)
Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 11.4.2018.

ad 4)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům žádost paní Č. o koupi stavební parcely
p.č.656/4 v k.ú. Přibyslavice. Starosta navrhl žádosti vyhovět. Cena zůstává stejná jako u
ostatních parcel v této lokalitě tj.120,-Kč/m2 + DPH. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem
souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej stavební parcely p.č.656/4 v k.ú. Přibyslavice paní Č. za cenu 120,-Kč/m2
+ DPH.
II.)Ukládá: Uzavřít s paní Č. kupní smlouvu na stavební parcelu p.č.656/4 v k.ú. Přibyslavice.
Termín do 31.8.2018, zodpovídá starosta.
ad 5)
Zastupitel Bohuslav Kořínek přednesl přítomným rozbor hospodaření za 1.čtvrtletí 2018.
Dotázal se zastupitelů, zda s ním souhlasí. Zastupitelstvo schválilo rozbor hospodaření za
1.čtvrtletí 2018. Protokol bude součástí zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)
Schvaluje: Rozbor hospodaření za 1.čtvrtletí 2018.
ad 6)
Starosta Stanislav Pavlas předložil přítomným žádost 8. okrsku SDH o finanční spoluúčast na
pořádání okrskové soutěže v požárním útoku. Navrhl poskytnout částku 500,-Kč. Dotázal se
zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Finanční spoluúčast na pořádání okrskové soutěže v požárním útoku 500,-Kč.
II.)Ukládá: Vyplatit částku 500,-Kč 8. okrsku SDH na pořádání okrskové soutěže v požárním
útoku. Termín do 13.6.2018, zodpovídá hospodářka.
ad 7)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům žádost paní P. o koupi stavební parcely
p.č.656/3 v k.ú. Přibyslavice. Starosta navrhl žádosti vyhovět. Cena zůstává stejná jako u
ostatních parcel v této lokalitě tj.120,-Kč/m2 + DPH. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem
souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.007-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej stavební parcely p.č.656/3 v k.ú. Přibyslavice paní P. za cenu 120,-Kč/m2
+ DPH.
II.)Ukládá: Uzavřít s paní P. kupní smlouvu na stavební parcelu p.č.656/3 v k.ú. Přibyslavice.
Termín do 31.8.2018, zodpovídá starosta.
ad 8)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh smlouvy se společností VHS Vrchlice
Maleč o převodu investorství ke stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku,
novostavba vodovodu a kanalizace“. Cena nebyla ve smlouvě uvedena, bude předmětem jiné

smlouvy. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem smlouvy, která řeší pouze převod investorství,
nikoli cenu investorství, souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.008-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh smlouvy se společností VHS Vrchlice Maleč o převodu investorství ke
stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu se společností VHS Vrchlice Maleč o převodu investorství ke
stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“.
Termín do 13.6.2018, zodpovídá starosta.
ad 9)
Starosta Stanislav Pavlas informoval přítomné o nové právní normě GDPR, která vstupuje
v platnost 25.5.2018. Tato norma zabezpečujě ochranu osobních údajů v rámci Evropské unie.
V souladu s novými nařízeními bude třeba upravit kancelář starosty a zakoupit nový nábytek,
protože stávající není vhodný.
Usnesení č.009-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Novou právní normu GDPR.
ad 10)
Starosta Stanislav Pavlas informoval přítomné o plánované opravě místní komunikace před
Venclákovými a na návsi v Přibyslavicích a třech míst komunikace kolem biokoridoru. Požádal
společnost Firma Fanta s.r.o. o cenovou nabídku, kterou předložil zastupitelům, cena díla je
59.048,-Kč. Navrhl, zadat provedení oprav společnosti Firma Fanta s.r.o. Dotázal se
zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.010-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zadat provedení oprav místní komunikace před Venclákovými a na návsi
v Přibyslavicích a třech míst komunikace kolem biokoridoru společnosti Firma Fanta s.r.o. za
cenu 59.048,-Kč.
II.)Ukládá: Zadat provedení oprav místní komunikace před Venclákovými a na návsi
v Přibyslavicích a třech míst komunikace kolem biokoridoru společnosti Firma Fanta s.r.o. za
cenu 59.048,-Kč. Termín do 13.6.2018, zodpovídá starosta.
ad 11)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na převod projektové dokumentace pro
územní řízení ke stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a
kanalizace“ na společnost VHS Vrchlice Maleč. Vysvětlil, že tento krok je nutný z důvodu
převodu investorství celé akce. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo
návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.011-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Převod projektové dokumentace pro územní řízení ke stavbě vodního díla
„Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“ na společnost VHS
Vrchlice Maleč.

II.)Ukládá: Provést převod projektové dokumentace pro územní řízení ke stavbě vodního díla
„Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“ na společnost VHS
Vrchlice Maleč. Termín do 13.6.2018, zodpovídá starosta.
ad 12)
Zastupitel Bohuslav Kořínek přednesl přítomným rozpočtové opatření č.4/2018. Dotázal se
zastupitelů, zda s ním souhlasí. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.4/2018. Protokol
bude součástí zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.012-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočtové opatření č.4/2018.
ad 13)
Diskuse:
Starosta Stanislav Pavlas oznámil přítomným, že z důvodu opravy bude ve dnech 29.31.5.2018 uzavřena komunikace mezi obcí Kozohlody a Římovice.
Informoval o tom, že obec bude žádat o dotaci na provedení lesního hospodářského plánu
(LHP). Cena LHP bude cca 40.000,-Kč, dotace by měla činit cca 20.000,-Kč.
Informoval o tom, že obec Vlkaneč obdržela dotaci na opravu komunikace kolem ZŠ ve
Vlkanči. Akce by měla být realizována ještě v tomto roce.
Informoval o přípravě na realizaci veřejného osvětlení ke stavebním parcelám v lokalitě za
Kovařákem. Cenovou nabídku zatím předložila firma Elektro Havlíček, cena je 363.219,-Kč.
Informoval o přípravě Slavnosti dožínek.
Informoval o dokončení výsadby stromků v obecních lesích.
Informoval o pojištění obecního majetku.
Informoval o dokončení herního hřiště v prostorách zahrady MŠ Vlkaneč.
Oznámil zájem firmy AB Plast uskutečnit pro zastupitele prezentaci jejich domácích čistíren
odpadních vod. Termín bude stanoven na některou středu od 18:00.
J.Š. upozornil na porouchaný rozhlas v Kozohlodech. Starosta – oprava je již objednaná.
Usnesení č.013-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Uzavření komunikace mezi obcí Kozohlody a Římovice ve dnech 29.-31.5.2018.
- Podání žádosti o dotaci na provedení lesního hospodářského plánu.
- Obdržení dotace na opravu místní komunikace kolem ZŠ ve Vlkanči.
- Přípravu realizace veřejného osvětlení ke stavebním parcelám v lokalitě za Kovařákem.
- Přípravu Slavnosti dožínek
- Výsadbu stromků v obecních lesích.
- Informaci o pojištění obecního majetku
- Dokončení herního hřiště v prostorách zahrady MŠ Vlkaneč.
- Plánovanou prezentaci firmy AB Plast.
- Upozornění na porouchaný rozhlas v Kozohlodech.

Rekapitulace usnesení z 5. schůze zastupitelstva obce, Kozohlody – 9.5.2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 11.4.2018.
- Novou právní normu GDPR.
- Uzavření komunikace mezi obcí Kozohlody a Římovice ve dnech 29.-31.5.2018.
- Podání žádosti o dotaci na provedení lesního hospodářského plánu.
- Obdržení dotace na opravu místní komunikace kolem ZŠ ve Vlkanči.
- Přípravu realizace veřejného osvětlení ke stavebním parcelám v lokalitě za Kovařákem.
- Přípravu Slavnosti dožínek
- Výsadbu stromků v obecních lesích.
- Informaci o pojištění obecního majetku
- Dokončení herního hřiště v prostorách zahrady MŠ Vlkaneč.
- Plánovanou prezentaci firmy AB Plast.
- Upozornění na porouchaný rozhlas v Kozohlodech
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 9.5.2018.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 9.5.2018 – Zelená Marie a Kořínek Bohuslav.
- Prodej stavební parcely p.č.656/4 v k.ú. Přibyslavice paní Č. za cenu 120,-Kč/m2 + DPH.
- Rozbor hospodaření za 1.čtvrtletí 2018.
- Finanční spoluúčast na pořádání okrskové soutěže v požárním útoku 500,-Kč.
- Prodej stavební parcely p.č.656/3 v k.ú. Přibyslavice paní P. za cenu 120,-Kč/m2 + DPH.
- Návrh smlouvy se společností VHS Vrchlice Maleč o převodu investorství ke stavbě
vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“.
- Zadat provedení oprav místní komunikace před Venclákovými a na návsi v Přibyslavicích a
třech míst komunikace kolem biokoridoru společnosti Firma Fanta s.r.o. za cenu 59.048,Kč.
- Převod projektové dokumentace pro územní řízení ke stavbě vodního díla „Vlkaneč, lokalita
u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“ na společnost VHS Vrchlice Maleč.
- Rozpočtové opatření č.4/2018.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uzavřít s paní Č. kupní smlouvu na stavební parcelu p.č.656/4 v k.ú. Přibyslavice. Termín
do 31.8.2018, zodpovídá starosta.
- Vyplatit částku 500,-Kč 8. okrsku SDH na pořádání okrskové soutěže v požárním útoku.
Termín do 13.6.2018, zodpovídá hospodářka.
- Uzavřít s paní P. kupní smlouvu na stavební parcelu p.č.656/3 v k.ú. Přibyslavice. Termín
do 31.8.2018, zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu se společností VHS Vrchlice Maleč o převodu investorství ke stavbě
vodního díla „Vlkaneč, lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“. Termín do
13.6.2018, zodpovídá starosta.
- Zadat provedení oprav místní komunikace před Venclákovými a na návsi v Přibyslavicích a
třech míst komunikace kolem biokoridoru společnosti Firma Fanta s.r.o. za cenu 59.048,Kč. Termín do 13.6.2018, zodpovídá starosta.
- Provést převod projektové dokumentace pro územní řízení ke stavbě vodního díla „Vlkaneč,
lokalita u Kovařáku, novostavba vodovodu a kanalizace“ na společnost VHS Vrchlice
Maleč. Termín do 13.6.2018, zodpovídá starosta.

Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
- 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.
- 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 30.6.2018, 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 9.5.2018

Bohumila Semrádová

Ověřovatelé zápisu:

Zelená Marie
Kořínek Bohuslav
Stanislav Pavlas

