Zápis z 10. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 12.9.2018 v Přibyslavicích
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Kořínek Bohuslav, Novák Oldřich, Pavlas Stanislav, Pavlas
Václav, Semrádová Bohumila, Špalek Vincent
Omluvení zastupitelé: Zelená Marie, Volenec Jiří (přišel v 18:20)
Zapisovatel: Semrádová Bohumila
Ověřovatelé zápisu: Kořínek Bohuslav, Špalek Vincent
Přítomní občané: 13
Program:
1)
Schválení programu ZO 12.9. 2018
2)
Určení ověřovatelů zápisu ZO 12.9. 2018
3)
Kontrola usnesení ZO 8.8. 2018 a 22.8. 2018
4)
Žádost SMS o dar pro obec Prameny
5)
Rozpočtové opatření č.8/2018
6)
Záměr obce na prodej betonových pražců
7)
Zadávací dokumentace na stavbu DČOV Přibyslavice
8)
Dotace na obecní rybníky
9)
Oprava místní komunikace č.2c, II. část
10) Diskuse
ad 1)
Starosta Stanislav Pavlas v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je
s programem řádné schůze zastupitelstva obce dne 12.9.2018 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.001-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Program ZO 22.8.2018
ad 2)
Starosta Stanislav Pavlas navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 22.8.2018 byli Kořínek
Bohuslav a Špalek Vincent. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 12.9.2018 – Kořínek Bohuslav a Špalek Vincent.
ad 3)
Starosta Stanislav Pavlas provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 8.8. a
22.8.2018.
- Oprava rybníku v Přibyslavicích nebyla provedena, rybník nemá dostatěčný přítok.
Ostatní body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)
Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 8.8. a 22.8.2018.
(Volenec Jiří přišel v 18:20)

ad 4)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům žádost Sdružení místních samospráv (SMS) na
poskytnutí finančního daru nejzadluženější obci ČR - Prameny. Tato obec se dostala, díky
jejich nezdařenému investičnímu projektu, do velkých problémů a v současné době nemůže
v podstatě hospodařit. Sdružení SMS se obrátilo o pomoc na všechny své členské obce.
Starosta navrhl poskytnout dar ve výši 3000,-Kč. Dotázala se zastupitelů, zda s návrhem
souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Poskytnout dar ve výši 3000,-Kč obci Prameny.
II.)Ukládá: Poskytnout dar ve výši 3000,-Kč obci Prameny. Termín do 10.10.2018, zodpovídá
starosta.
ad 5)
Zastupitel Josef Klaus přednesl přítomným rozpočtové opatření č.8/2018. Dotázal se
zastupitelů, zda s ním souhlasí. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8/2018. Protokol
bude součástí zápisu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočtové opatření č.8/2018.
ad 6)
Starosta Stanislav Pavlas předložil přítomným návrh na zveřejnění záměru obce Vlkaneč na
prodej 70 ks betonových pražců. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo
návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zveřejnění záměru obce Vlkaneč na prodej 70 ks betonových pražců.
II.)Ukládá: Zveřejnit záměr obce Vlkaneč na prodej 70 ks betonových pražců. Termín do
30.9.2018, zodpovídá starosta.
ad 7)
Bohumila Semrádová přednesla přítomným návrh zadávací dokumentace na výběrové řízení
(VŘ) na zhotovitele akce “Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím realizace soustav
domovních čistíren odpadních vod”. Dále přednesla návrh seznamu firem, které obec osloví do
VŘ. Dotázala se zastupitelů, zda s návrhy souhlasí. Zastupitelstvo návrhy schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.007-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh zadávací dokumentace na výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele akce
“Odkanalizování obce Přibyslavice prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren
odpadních vod” a návrh seznamu firem, které obec osloví do VŘ.
II.)Ukládá: Provést výběrové řízení na zhotovitele akce “Odkanalizování obce Přibyslavice
prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod”. Termín do 30.10.2018,
zodpovídá Semrádová.

ad 8)
Starosta Stanislav Pavlas předložil zastupitelům návrh na podání žádostí o dotace z MZe na
odbahnění a opravu tří obecních rybníků Polňák, Pražák a Kocanda. Dotázal se zastupitelů, zda
s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.008-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Podání žádostí o dotace na odbahnění a opravu tří obecních rybníků Polňák,
Pražák a Kocanda.
II.)Ukládá: Podání žádostí o dotace na odbahnění a opravu tří obecních rybníků Polňák,
Pražák a Kocanda. Termín do 27.9.2018, zodpovídá starosta.
ad 9)
Starosta Stanislav Pavlas předložil přítomným cenovou nabídku firmy V&M Novotný-sdružení
Ronov nad Doubravou na II. část opravy komunikace kolem ZŠ ve Vlkaneči. Cena činí
1.031.175,-Kč vč. DPH. Dotázal se zastupitelů, zda souhlasí s cenou a s tím, aby tato zakázka
byla zadána bez výběrového řízení. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdrželo se 0
Dále navrhl ještě v tomto roce realizovat akci „Zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči“. Dotázal
se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-10/2018/ZO ze dne 12.9.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje:
- Uzavřít SoD s firmou V&M Novotný-sdružení Ronov nad Doubravou na II. část opravy
komunikace kolem ZŠ ve Vlkaneči za cenu 1.031.175,-Kč vč. DPH.
- Realizaci akce „Zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči“ v r. 2018.
II.)Ukládá:
- Uzavřít SoD s firmou V&M Novotný-sdružení Ronov nad Doubravou na II. část opravy
komunikace kolem ZŠ ve Vlkaneči za cenu 1.031.175,-Kč vč. DPH. Termín do 10.10.2018,
zodpovídá starosta.
- Realizovat akci „Zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči“ v r. 2018. Termín do 30.10.2018,
zodpovídá starosta.
ad 10)
Diskuse:
Starosta Stanislav Pavlas požádal zastupitele, aby na příští ZO připravili plán akcí na rok 2019,
které budou zahrnuty do rozpočtu obce.
Informoval o stavu zasíťování stavebních parcel v lokalitě za Kovařákem.
Informoval o založení mysliveckého kroužku pro děti ve Vlkanči.
Václav Pavlas se dotázal na stav reklamace opravy komunikace před Venclákovými. Starosta –
komunikace byla provedena dle objednávky.
Bohumila Semrádová požádala o opravu výtluků v místní komunikaci v Kozohlodech před
Hájkovými a Poklopovými. Starosta – opravu zajistí u firmy Novotný.
Informovala o tom, že bude provedena oprava interiéru knihovny v Přibyslavicích.
Paní P. upozornila na nefunkční rozhlas v Přibyslavicích. Starosta – zajistí opravu.

Pan farář žlebské farnosti poděkoval zastupitelstvu za finanční příspěvek na opravu fasády
kostela v Přibyslavicích.
Pan V. upozornil na nefunkční lampu veřejnoho osvětlení v ulici u Pavlasových v
Přibyslavicích. Starosta – zajistí opravu.
Usnesení č.013-07/2018/ZO ze dne 13.6.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informaci o přípravě rozpočtu obce na rok 2019.
- Informaci o zasáťování parcel v lokalitě u Kovařáku.
- Informaci o založení mysliveckého kroužku pro děti ve Vlkanči.
- Upozornění na nutnost opravy výtluků v místní komunikaci v Kozohlodech před Hájkovými
a Poklopovými.
- Informaci o opravě interiéru knihovny v Přibyslavicích.
- Upozornění na nefunkční rozhlas v Přibyslavicích.
- Poděkování pana faráře žlebské farnosti za finanční příspěvek na opravu fasády kostela
v Přibyslavicích.
- Upozornění na nefunkční lampu veřejnoho osvětlení v ulici u Pavlasových v Přibyslavicích.
Rekapitulace usnesení z 10. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 12.9.2018 ve
Vlkanči
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 8.8. a 22.8.2018.
- Informaci o přípravě rozpočtu obce na rok 2019.
- Informaci o zasáťování parcel v lokalitě u Kovařáku.
- Informaci o založení mysliveckého kroužku pro děti ve Vlkanči.
- Upozornění na nutnost opravy výtluků v místní komunikaci v Kozohlodech před Hájkovými
a Poklopovými.
- Informaci o opravě interiéru knihovny v Přibyslavicích.
- Upozornění na nefunkční rozhlas v Přibyslavicích.
- Poděkování pana faráře žlebské farnosti za finanční příspěvek na opravu fasády kostela
v Přibyslavicích.
- Upozornění na nefunkční lampu veřejnoho osvětlení v ulici u Pavlasových v Přibyslavicích.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 22.8.2018.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 12.9.2018 - Kořínek Bohuslav a Špalek Vincent.
- Poskytnout dar ve výši 3000,-Kč obci Prameny.
- Rozpočtové opatření č.8/2018.
- Zveřejnění záměru obce Vlkaneč na prodej 70 ks betonových pražců
- Návrh zadávací dokumentace na výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele akce “Odkanalizování
obce Přibyslavice prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod” a
návrh seznamu firem, které obec osloví do VŘ.
- Podání žádostí o dotace na odbahnění a opravu tří obecních rybníků Polňák, Pražák a
Kocanda.

- Uzavřít SoD s firmou V&M Novotný-sdružení Ronov nad Doubravou na II. část opravy
komunikace kolem ZŠ ve Vlkaneči za cenu 1.031.175,-Kč vč. DPH.
- Realizaci akce „Zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči“ v r. 2018.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Poskytnout dar ve výši 3000,-Kč obci Prameny. Termín do 10.10.2018, zodpovídá starosta.
- Zveřejnit záměr obce Vlkaneč na prodej 70 ks betonových pražců. Termín do 30.9.2018,
zodpovídá starosta.
- Provést výběrové řízení na zhotovitele akce “Odkanalizování obce Přibyslavice
prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod”. Termín do
30.10.2018, zodpovídá Semrádová.
- Podat žádost o dotace na odbahnění a opravu tří obecních rybníků Polňák, Pražák a
Kocanda. Termín do 27.9.2018, zodpovídá starosta.
- Uzavřít SoD s firmou V&M Novotný-sdružení Ronov nad Doubravou na II. část opravy
komunikace kolem ZŠ ve Vlkaneči za cenu 1.031.175,-Kč vč. DPH. Termín do 10.10.2018,
zodpovídá starosta.
- Realizovat akci „Zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči“ v r. 2018. Termín do 30.10.2018,
zodpovídá starosta.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Zapsala: dne 12.9.2018

Bohumila Semrádová

Ověřovatelé zápisu:

Kořínek Bohuslav
Špalek Vincent
Stanislav Pavlas

