Zápis
z 1. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 14.11.2018
ve Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann
Josef, Kořínek Luboš, Nováková Martina, Vágner Václav, Cempírková
Jaroslava
Omluvení zastupitelé: Semrádová Bohumila, Václav Vágner (přišel v 18:00)
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef, Nováková Martina
Přítomní občané: 10

Program:
1) Schválení programu ZO 14.11. 2018
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 14.11. 2018
3) Kontrola usnesení ZO 12.9. 2018
4) Prodej betonových pražců
5) Zrušení nájemní smlouvy pozemku v k.ú. Kozohlody před č.p.10
6) Plán inventur
7) Složení inventurních komisí
8) Výsledek auditu Středočeského kraje
9) Schválení dotace na volby
10) Schválení cenové nabídky na akci zpevněné plochy u kostela ve
Vlkanči
11) Vícepráce na akci oprava místní komunikace okolo školy Vlkaneč
12) Žádost firmy Tlapnet
13) Nová vrata ke hřbitovu v Kozohlodech
14) Prodej stavební parcely č.1197/6 v k.ú. Vlkaneč manželům F.
15) Prodej stavební parcely č.1197/5 v k.ú. Vlkaneč manželům P.
16) Prodej stavební parcely č.1197/8 v k.ú. Vlkaneč paní H.
17) Nájemní smlouva s Povodím Labe s.p. pozemku 777 v k.ú.
Přibyslavice
18) Rozpočtové opatření č. 10
19) Rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí
20) Žádost ZŠ o finanční příspěvek na dopravu - plavecký výcvik
21) Žádost paní L. o finanční příspěvek
22) Rozpočet obce na rok 2019
23) Výběrové řízení – zhotovení DČOV v Přibyslavicích
24) Schválení nové smlouvy s ČEZ

25) Žádost hasičů Přibyslavice
26) Diskuse
ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 14.11.2018, dále doplnil další tři body v programu 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.001-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 14.11.2018
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 14.11.2018 byli Josef Altmann a
Martina Nováková. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 14.11.2018 – Josef Altmann a Martina Nováková.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 12.9.2018.
Doplnil, že oprava rybníku v Přibyslavicích dosud nebyla provedena, rybník nemá dostatečný
přítok.
Ostatní body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 12.9.2018.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl zastupitelům návrh na cenu pražců, které jsou k prodeji. Cena
byla navržena na 50 Kč za kus. Dotázal se zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo
návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje cenu betonových pražců na částku 50,-Kč za kus.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, že byl prodán pozemek v k.ú. Kozohlody před č.p.
10, proto navrhuje zrušit nájemní smlouvu k tomuto pozemku. Dotázal se zastupitelů, zda
tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: zrušení nájemní smlouvy pozemku v k.ú. Kozohlody před č.p. 10

ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům plán inventur. Uvedl, že inventury se
budou konat v prosinci, v lednu proběhne vyhodnocení. Začátek 1.12.2018, ukončení
31.1.2019. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelé s plánem inventur souhlasí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: plán inventur, které se budou konat od 1.12.2018 do 31.1.2019.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným složení inventurních komisí pro inventury, které se
budou konat od 1.12.2018 do 31.1.2019 (předseda – Vincent Špalek, členové – Josef Klaus,
Oldřich Novák, Luboš Kořínek, Václav Vágner a Lenka Novotná) a dotázal se zastupitelů,
zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo souhlasí se složením inventurních komisí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.007-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: složení inventurních komisí – předseda Vincent Špalek, členové – Josef Klaus,
Oldřich Novák, Luboš Kořínek, Václav Vágner a Lenka Novotná.
ad 8)
Starosta Josef Klaus seznámil přítomné s výsledky auditu Krajského úřadu Středočeského
kraje. Dodal, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a chyby, pouze je třeba aktualizovat
směrnici k veřejným zakázkám.
Usnesení č.008-012018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí výsledy auditu Krajského úřadu Středočeského kraje
(dostavil se zastupitel pan Václav Vágner – 18:00 hod.)
ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, že byla obci poskytnuta dotace na konané volby
v částce 90 000,-Kč. Dodal, že je nutné dotaci vyúčtovat do konce měsíce listopadu 2018.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: dotaci na volby v částce 90 000,-Kč.
II.)Ukládá: vyúčtovat dotaci do konce měsíce listopad 2018. Zodpovídá starosta obce.
ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl cenovou nabídku na akci zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči.
Cena činí 126 188,-Kč vč. DPH, akci provedla firma V&M Novotný-sdružení Ronov nad
Doubravou. Místostarosta Oldřich Novák dodal, že se jedná o zhotovení chodníku ke kostelu
a parkovacích míst. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s touto cenou. Zastupitelstvo
návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.010-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání

I.)Schvaluje:
- cenovou nabídku na akci zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči v částce 126 188,-Kč vč.
DPH, akci provedla firma V&M Novotný-sdružení Ronov nad Doubravou.
ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl cenovou nabídku vícepráce na akci oprava místní komunikace
okolo Základní školy ve Vlkanči. Cena činí 214 262,-Kč vč. DPH, akci provedla firma V&M
Novotný-sdružení Ronov nad Doubravou. Jedná se o nákup a výměnu obrubníků a zpevnění
ploch kolem základní školy. Dotázal se zastupitelů, zda souhlasí se zmíněným návrhem ceny
na vícepracech. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení č.011-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje:
- cenovou nabídku vícepráce na akci oprava místní komunikace okolo ZŠ ve Vlkanči částce
214 262,-Kč vč. DPH, akci provedla firma V&M Novotný-sdružení Ronov nad Doubravou.
ad 12)
Starosta Josef Klaus přednesl žádost firmy Tlapnet – žádají o schválení umístění vysílače pro
bezdrátový internet na budovu Mateřské školy ve Vlkanči. Mateřské škole nabízejí užívání
bezdrátového internetu zdarma. Starosta se dotázal přítomných zastupitelů, zda s žádostí
firmy Tlapnet souhlasí. Zastupitelstvo žádost schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.012-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: žádost firmy Tlapnet na umístění vysílače pro bezdrátový internet na budovu
MŠ ve Vlkanči.
ad 13)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby se ke hřbitovu v Kozohlodech nechala zhotovit nová vrata,
stávající jsou v dezolátním stavu. Místostarosta Vincent Špalek upřesnil, že se na místním
hřbitově konal pohřeb a vrata musela být zpevněna, aby nedošlo ke zranění lidí, ale i tak je
třeba udělat nová vrata. Dále sdělil - pan Š. se nabídl, že vrata zhotoví za cenu do 20 000,-Kč.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.013-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: zhotovení nových vrat ke hřbitovu v Kozohlodech, za cenu do 20 000,-Kč.
ad 14)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla prodána stavební parcela č. 1197/6 v k.ú. Vlkaneč, o
výměře 1008 m2, manželům F., kteří si podali žádost. Cena je stanovena na 245,-Kč za m2 bez
DPH. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.014-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: prodej stavební parcely č. 1197/6 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1008 m2, manželům
F., v ceně 245,-Kč za m2 bez DPH.

ad 15)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla prodána stavební parcela č. 1197/5 v k.ú. Vlkaneč, o
výměře 977 m2, manželům P., kteří si podali žádost. Cena je stanovena na 245,-Kč za m2 bez
DPH. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.015-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: prodej stavební parcely č. 1197/5 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 977 m2, manželům
P., v ceně 245,-Kč za m2 bez DPH.
ad 16)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla prodána stavební parcela č. 1197/8 v k.ú. Vlkaneč, o
výměře 1387 m2, paní H., která si podala žádost. Cena je stanovena na 245,-Kč za m2 bez
DPH. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.016-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: prodej stavební parcely č. 1197/8 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1387 m2, paní H.,
v ceně 245,-Kč za m2 bez DPH.
ad 17)
Starosta Josef Klaus přednesl, že je třeba uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Labe s.p. na
pozemek 777, v k.ú. Přibyslavice. Jedná se o rybník na Kocandě, který se bude opravovat a
na jeho opravu se žádá o dotaci. Nájemné by činilo 2 375,-Kč za plochu – ročně. Starosta se
dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.017-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe s.p. na pozemek 777 v k.ú.
Přibyslavice, za roční nájemné ve výši 2 375,-Kč.
I.)Ukládá: uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Labe na pozemek 777 v k.ú. Přibyslavice.
Zodpovídá starosta.
ad 18)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10. Zastupitelé byli
s rozpočtovým opatřením seznámeni, bylo ji odesláno emailem. Podstatné informace jsou
v důvodové zprávě k rozpočtovému opatření č. 10. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto
návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.018-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: rozpočtové opatření č. 10
Protokol, týkající se rozpočtového opatření č. 10, bude součástí zápisu

ad 19)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byl schválen rozbor hospodaření za 3. Čtvrtletí 2018.
Zastupitelé byli s rozborem hospodaření seznámeni, byl jim odeslán emailem. Pan Špalek
vysvětlil, jak je rozbor hospodaření psán a co je v něm zhruba zmíněno. Starosta se dotázal
zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.019-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2018.
ad 20)
Starosta Josef Klaus přednesl žádost ZŠ Vlkaneč o finanční příspěvek na dopravu plaveckého
výcviku. Dodal, že se jedná pouze o uvolnění peněz, které jsou pro základní školu. Jedná se o
částku 8 000,-Kč. Pan Špalek se zeptal paní ředitelky základní školy, zda jim tato částka stačí
na pokrytí nákladů. Paní ředitelka potvrdila, že ano, zbytek částky si hradí děti samy. Pan
starosta navrhl, aby bylo žádosti vyhověno a zeptal se zastupitelů, zda s tímto návrhem
souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.020-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: uvolnění finančního příspěvku na dopravu plaveckého výcviku pro žáky
základní školy, v částce 8 000,-Kč.
ad 21)
Starosta Josef Klaus přednesl žádost paní L. o příspěvek na knihovnu v Přibyslavicích. Jedná
o zakoupení zátěžového koberce a chemického WC. Starosta uvedl, že paní Lebedová nemůže
žádat o příspěvek, protože nemají zapsaný spolek. Dále na vysvětlenou dodal, že prostor
knihovny je obce, což znamená, že koberec lze uhradit z rozpočtu obce. Dále bylo probíráno
ostatními členy zastupitelstva, jak vyřešit dostupnost wc z knihovny (např. docházet na
místního pohostinství) – místo chemického WC a navrhla, zda by nebylo lepší místo koberce
položit v knihovně linoleum. Poté se ujala slova paní L., uvedla, že knihovnu celou již
vystěhovali, je tam vymalováno a nyní jsou již zpět dány police s knihami. Dále uvedla, že
spolupracuje s čáslavskou knihovou a má domluveno, že jim budou dovážet knihy. Scházejí
se tam převážně senioři (kavárnička pro seniory) a ti potřebují mít poblíže wc a protože to
jinak nejde vymyslet, potřebují již zmíněný chemický záchod. Také uvedla, že potřebují
zátěžový koberec, protože se bude pokládat kolem polic s knihami.
Dále je ujal slova pan H. a uvedl, že se snaží, aby obec Přibyslavice ožila, proto se chtějí
pravidelně scházet v knihovně a právě při rozsvícení vánočního stromu, by ji chtěli otevřít.
Dále hovoří o sázení lípy, jak se jim akce vydařila, sešli se poté v hospodě a měli malé
pohoštění. Dodal, že je rád, že tam funguje pohostinství. Také by chtěli od obce příspěvek na
pohoštění při otevírání knihovny a při rozsvícení vánočního stromku. O tento příspěvek budou
žádat přibyslavští hasiči. Pan Špalek dodal, že nyní se žádost paní L. zamítne, koberec bude
hrazen z rozpočtu obce a o chemickém wc se bude ještě jednat.. Pan Novák dodal, že by bylo
dobré se do Přibyslavic dojet podívat a projednat na místě. Starosta navrhl, aby byla žádost
paní L. zamítnuta. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.021-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: zamítnutí žádosti paní L.

ad 22)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelé byli
s návrhem rozpočtu na rok 2019 seznámeni, byl jim zaslán emailem. Pan Vágner připomenul,
že je již několik let slibována nová silnice u parcel za železničním přejezdem, nyní ho
obyvatelé této ulice požádali, aby to na schůzi zastupitelstva připomněl. Pan starosta a
místostarostové sdělili, že o tom ví, že je silnice třeba udělat, ale nyní na to nejsou finance. Je
třeba dodělat projekty, které jsou rozpracované – DČOV v Přibyslavicích, nové parcely, a
nyní se budou dělat tři rybníky, v současné době byly podané žádosti o dotace. Pan Vágner
sděluje, že k projektům na opravu zmiňovaných rybníků má výhrady a považuje je za
předražené a např. pláž u rybníka Polňák mu přijde scestná. Místostarosta Špalek k tomu
dodává, že jestli obci přislíbí dotace na všechny tři rybníky, tak by náklady obce na jejich
opravu činily 1 600 000,-Kč, což je ještě o 800 000,-Kč méně, než se předpokládalo. Dále
uvedl, že je pravdou, že si zastupitelstvo vypracované projekty prostudovalo jen okrajově a
odsouhlasilo je. Což se do budoucna již nebude opakovat. Co se týká cesty u parcel za želez.
přejezdem, je třeba v prvé řadě nechat vypracovat projekt, což se může v příštím roce
uskutečnit, protože je s projekty v rozpočtu počítáno. Pokud budou projekty, může je požádat
o další dotace.
Zastupitelka Nováková požádala o vysvětlení některých položek v rozpočtu.
Starosta navrhl, aby byl návrh rozpočtu schválen. Zastupitelstvo návrh rozpočtu na rok 2019
schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.022-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: návrh rozpočtu obce na rok 2019.
ad 23)
Starosta Josef Klaus přednesl, že proběhlo výběrové řízení pro realizaci domácích čističek
odpadních vod v Přibyslavicích. Výběrového řízení se zúčastnily dvě firmy – Vektra spol.
s r.o. Libenice, nabídla provést akci za 5 432 182,-Kč bez DPH a firma Topol Water Čáslav,
nabídla provést akci za 5 273 732,-Kč. Komise ve složení Klaus Josef, Novák Oldřich a
Semrádová Bohumila vybrali pro realizaci akce firmu Topol Water Čáslav. Starosta navrhl,
aby byla firma pro realizaci akce schválena zastupitelstvem. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.023-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: výběr firmy pro realizaci akce Domácí čističky odpadních vod v Přibyslavicích.
Realizaci provede firma Topol Water Čáslav za částku 5 273 732,-Kč bez DPH.
ad 24)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla podepsána nová smlouva s dodavatelem elektřiny ČEZ,
která bude platná po dva roky. Cena elektřiny mírně vzrostla, ale to je u všech dodavatelů a
vzhledem k minulosti, kdy měla obec problém s jiným dodavatelem elektřiny navrhuje, aby
byla s ČEZem podepsána i další smlouva. Zastupitelé byly s nabídkou a novou smlouvou
informováni předem – informace jim byly zaslány na email. Starosta navrhl, aby byla nová
smlouva podepsána a zeptal se zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.024-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: podepsání nové smlouvy s ČEZ, platnou na dva následující roky.

I.)Ukládá: podepsat novou smlouvu s ČEZ. Zodpovídá starosta.
ad 25)
Starosta Josef Klaus přednesl žádost Hasičského sboru z Přibyslavic, kdy žádají o příspěvek
ve výši 1500,-Kč na pohoštění – na akci rozsvícení vánočního stromu a otevření knihovny.
Zastupitelka Nováková dodala, že by tento příspěvek měly dostat všechny tři obce. I tady ve
Vlkanči se bude podávat občerstvení. Dodala, že by příspěvek měl být navýšen k počtu
obyvatel. Zastupitel Vágner dodal, že pro děti opět zajistí nějaké odměny a také navrhuje, aby
dostala každá obec jinou částku – dle počtu obyvatel. Starosta a místostarostové namítají, že
to není dobrý nápad, pro všechny obce by navrhovali stejné částky. S tím, že si o příspěvky
požádají hasičské sbory z Kozohlod a z Vlkanče. Příspěvky je poté nutno vyúčtovat.
Poté starosta navrhl, aby byla schválena žádost Hasičského sboru z Přibyslavi – tj. poskytnutí
příspěvku ve výši 1 500,-Kč. Zeptal se zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.025-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: příspěvek pro Hasičský sbor Přibyslavice ve výši 1 500,-Kč na akci rozsvícení
vánočního stromečku.
ad 26)
Diskuse:
Starosta Josef Klaus informoval přítomné, že jednal s majitelkou místního pohostinství.
Projednával s ní uskutečnění schůzky ohledně dalšího využití restaurace a sálu. Majitelka mu
sdělila, že objekt prodávat nechce. Je třeba řešit nastalou situaci, kdy je neúnosný stav sálu a
wc v pohostinství.
Dále uvedl, že ho kontaktoval pan M., který má v pronájmu Pohostinství v Přibyslavicích a
požádal ho o příspěvky na akce pořádané v pohostinství. Starosta a zastupitelé se shodli, že na
akcích se vybírá vstupné. Příspěvky se tedy poskytovat prozatím nebudou.
Pan H. informoval podrobně o programu rozsvícení vánočního stromu a otevření knihovny,
dále sděluje, jak budou čerpat příspěvek pro obce – zakoupení občerstvení.
Zastupitel Špalek žádá zastupitelku Novákovou, aby svolala zástupce všech spolků a
v prosinci by si udělali schůzku – ještě před konáním zastupitelstva schůze zastupitelstva
v prosinci. Na schůzce by si sdělili termíny akcí jednotlivých spolků, kdo bude co zaštiťovat.
Zastupitelka Nováková dále uvádí, že přemýšlela o konání vánočního koncertu v místním
kostele. Sehnala by kapelu cca za 3000,-Kč. Ptá se, co na to zastupitelstvo.
Opětovně je řešeno členy zastupitelstva, že nebude dobré, pokud se uhradí koncert z rozpočtu
obce jen ve Vlkanči. (V Kozohlodech hradí koncert v kostele hasičský sbor a v Přibyslavicích
hradila koncert v minulém roce paní L.). Je třeba to projednat na schůzce spolků a řešit
vánoční koncert v kostele až v příštím roce.
Dále se vyjádřil pan P. z Přibyslavic, že by chtěl za místní hasičský sbor pořádat o příspěvek
z rozpočtu na příští rok, který obec poskytuje spolkům. Oni si do současné doby nepožádali,
protože jim o tom nikdo neřekl. Pan místostarosta Špalek uvedl, že na ustavující schůzi on
sám říkal přítomným, že mohou podávat návrhy, se kterými by se pracovalo v rozpočtu na
příští rok. Budou se snažit jim vyhovět. Starosta dodává, že v dalším dnu jim doručí do
Přibyslavic žádost.

Usnesení č.026-01/2018/ZO ze dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informaci o stavu sálu a wc v Pohostinství ve Vlkanči a o jednání s jeho majitelkou.
- Informaci o požadavku pana M. o příspěvky na konané akce v Pohostinství v Přibyslavicích.
- Informaci o svolání schůzky zástupců spolků ze všech třech obcí.
- Informaci o možném konání vánočního koncertu v Kostele ve Vlkanči
- žádost Hasičského sboru Přibyslavice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu na příští rok.
Rekapitulace usnesení z 1. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 14.11.2018 ve
Vlkanči
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 12.9.2018.
- Výsledy auditu Krajského úřadu Středočeského kraje
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 14.11.2018.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 14.11.2018 – Altmann Josef, Nováková Martina.
- Cenu betonových pražců za cenu 50,-Kč za kus.
- Zrušení nájemní smlouvy pozemku v k.ú. Kozohlody před č.p. 10
- Plán inventur, které se budou konat od1.12.1.20198 do 31.1.2019.
složení inventurních komisí – předseda Vincent Špalek, členové – Josef Klaus, Oldřich
Novák, Luboš Kořínek, Václav Vágner a Lenka Novotná.
- Dotaci na volby v částce 90 000,-Kč.
- Cenovou nabídku na akci zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči v částce 126 188,-Kč vč.
DPH, akci provedla firma V&M Novotný-sdružení Ronov nad Doubravou.
- Cenovou nabídku vícepráce na akci oprava místní komunikace okolo ZŠ ve Vlkanči v
částce 214 262,-Kč vč. DPH, akci provedla firma V&M Novotný-sdružení Ronov nad
Doubravou.
- Žádost firmy Tlapnet na umístění vysílače pro bezdrátový internet na budovu MŠ ve
Vlkanči.
- Zhotovení nových vrat ke hřbitovu v Kozohlodech, za cenu do 20 000,-Kč.
- Prodej stavební parcely č. 1197/6 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1008 m2, manželům F., v ceně
245,-Kč za m2 bez DPH.
- Prodej stavební parcely č. 1197/5 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 977 m2, manželům P., v ceně
245,-Kč za m2 bez DPH.
- Prodej stavební parcely č. 1197/8 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1387 m2, paní H., v ceně 245,Kč za m2 bez DPH.
- Uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe s.p. na pozemek 777 v k.ú. Přibyslavice, za
roční nájemné ve výši 2 375,-Kč.
- Rozpočtové opatření č. 10
- Rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2018.
- Uvolnění finančního příspěvku na dopravu plaveckého výcviku pro žáky základní školy,
v částce 8 000,-Kč.
- Zamítnutí žádosti paní L.
- Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
- Výběr firmy pro realizaci akce Domácí čističky odpadních vod v Přibyslavicích. Realizaci
provede firma Topol Water Čáslav za částku 5 273 732,-Kč bez DPH.

- Podepsání nové smlouvy s ČEZ, platnou na dva následující roky.
- Příspěvek pro Hasičský sbor Přibyslavice ve výši 1 500,-Kč na akci rozsvícení vánočního
stromečku.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Vyúčtovat dotaci do konce měsíce listopad 2018. Zodpovídá starosta obce.
- Uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Labe na pozemek 777 v k.ú. Přibyslavice. Zodpovídá
starosta.
- Podepsat novou smlouvu s ČEZ. Zodpovídá starosta
- Předat hasičskému sboru Přibyslavice žádost a poté dle žádosti upravit rozpočet.

Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Trvá oprava rybníka Přibyslavice – nedostatek vody
Zapsala: dne 14.11.2018 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef
Nováková Martina

Klaus Josef

