Zápis z mimořádné 6. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 23.5.2018 ve
Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Kořínek Bohuslav, Novák Oldřich, Pavlas Stanislav, Pavlas
Václav, Semrádová Bohumila, Špalek Vincent, Volenec Jiří, Zelená Marie
Zapisovatel: Semrádová Bohumila
Ověřovatelé zápisu: Klaus Josef, Špalek Vincent
Přítomní občané: 0
Program:
1)
Schválení programu ZO 23.5. 2018
2)
Určení ověřovatelů zápisu ZO 23.5. 2018
3)
Poskytnutí vody z obecního vodovodu na opravu fasád kostelů v Přibyslavicích a ve
Vlkanči
4)
Smlouva s VHS
ad 1)
Starosta Stanislav Pavlas v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je
s programem mimořádné schůze zastupitelstva obce dne 23.5.2018 a dotázal se, zda chtějí
zastupitelé do programu něco doplnit. Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení
programu. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-06/2018/ZO ze dne 23.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Program ZO 23.5.2018
ad 2)
Starosta Stanislav Pavlas navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 23.5.2018 byli Klaus Josef a
Špalek Vincent. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-06/2018/ZO ze dne 23.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 23.5.2018 – Klaus Josef a Špalek Vincent.
ad 3)
Starosta Stanislav Pavlas přednesl zastupitelům návrh, aby obec Vlkaneč bezúplatně poskytla
vodu na opravy fasád kostelů ve Vlkanči a v Přibyslavicích. Dotázal se zastupitelů, zda
s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.003-06/2018/ZO ze dne 23.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Bezúplatné poskytnutí vody na opravy fasád kostelů ve Vlkanči a
v Přibyslavicích.
II.)Ukládá: Bezúplatně poskytnout vodu na opravy fasád kostelů ve Vlkanči a
v Přibyslavicích. Termín po dobu stavby, zodpovídá starosta.
ad 4)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na zveřejnění záměru obce o vložení
peněžitého a nepeněžitého vkladu do akciové společnosti.

Nepeněžitý vklad obce Vlkaneč, jehož předmětem je kanalizace, ČOV v kú Vlkaneč a
kanalizace a ČOV Kozohlody a pozemky st. 104 a pč. 151/5 v kú Kozohlody, okres Kutná
Hora.
Peněžitý vklad obce Vlkaneč na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě Za
Kovařákem v kú Vlkaneč.
Hlasování: pro 6, proti 3, zdrželo se 0
Usnesení č.004-05/2018/ZO ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Záměr obce o vložení peněžitého a nepeněžitého vkladu do akciové společnosti.
Nepeněžitý vklad obce Vlkaneč, jehož předmětem je kanalizace, ČOV v kú Vlkaneč a
kanalizace a ČOV Kozohlody a pozemky st. 104 a pč. 151/5 v kú Kozohlody, okres Kutná
Hora. Peněžitý vklad obce Vlkaneč na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě
Za Kovařákem v kú Vlkaneč.
II.)Ukládá: Zveřejnit záměr obce o vložení peněžitého a nepeněžitého vkladu do akciové
společnosti. Nepeněžitý vklad obce Vlkaneč, jehož předmětem je kanalizace, ČOV v kú
Vlkaneč a kanalizace a ČOV Kozohlody a pozemky st. 104 a pč. 151/5 v kú Kozohlody, okres
Kutná Hora. Peněžitý vklad obce Vlkaneč na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace
v lokalitě Za Kovařákem v kú Vlkaneč.Termín do 31.5.2018, zodpovídá starosta.
Rekapitulace usnesení ze 6. schůze zastupitelstva obce, Vlkaneč – 23.5.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 23.5.2018.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 23.5.2018 – Klaus Josef a Špalek Vincent.
- Bezúplatné poskytnutí vody na opravy fasád kostelů ve Vlkanči a v Přibyslavicích.
- Záměr obce o vložení peněžitého a nepeněžitého vkladu do akciové společnosti. Nepeněžitý
vklad obce Vlkaneč, jehož předmětem je kanalizace, ČOV v kú Vlkaneč a kanalizace a
ČOV Kozohlody a pozemky st. 104 a pč. 151/5 v kú Kozohlody, okres Kutná Hora.
Peněžitý vklad obce Vlkaneč na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě Za
Kovařákem v kú Vlkaneč.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Bezúplatně poskytnout vodu na opravy fasád kostelů ve Vlkanči a v Přibyslavicích. Termín
po dobu stavby, zodpovídá starosta.
- Zveřejnit záměr obce o vložení peněžitého a nepeněžitého vkladu do akciové společnosti.
Nepeněžitý vklad obce Vlkaneč, jehož předmětem je kanalizace, ČOV v kú Vlkaneč a
kanalizace a ČOV Kozohlody a pozemky st. 104 a pč. 151/5 v kú Kozohlody, okres Kutná
Hora. Peněžitý vklad obce Vlkaneč na vybudování rozšíření vodovodu a kanalizace
v lokalitě Za Kovařákem v kú Vlkaneč.Termín do 31.5.2018, zodpovídá starosta.
Zapsala: dne 23.5.2018

Bohumila Semrádová

Ověřovatelé zápisu:

Klaus Josef
Špalek Vincent
Stanislav Pavlas

