Zápis
z 3. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 9.1.2019 v
Přibyslavicích
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann
Josef, Kořínek Luboš, Nováková Martina, Vágner Václav, Cempírková
Jaroslava.
Omluvení zastupitelé: Semrádová Bohumila
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Vágner Václav, Almann Josef
Přítomní občané: 14

Program:
1) Schválení programu ZO 9.1.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 9.1.2019
3) Kontrola usnesení ZO 12.12. 2018
4) Žádost o uzavření smlouvy věcné břemeno-služebnost ČEZ
5) Cenová nabídka studie Ing. Merenus
6) Určení likvidační komise
7) Informace o místních poplatcích
8) Vyřazeno
9) Informace o DČOV
10) Protokol o kontrole hospodaření OÚ
11) Účetní odpisový plán
12) Tříkrálová sbírka
13) Přesun pohledávky
14) Nabídka firmy REMA – zpětný odběr obalů
15) Kultura obce
16) Veřejný pořádek
17) Diskuse
18) Závěr

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 9.1.2019, dále doplnil dalších 6 bodů v programu, bod
číslo osm vyřadil z projednávání a dotázal se, zda chtějí zastupitelé do programu něco doplnit.
Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu. Zastupitelstvo návrh schválilo.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 9.1.2019
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 9.1.2019 byli Josef Altmann a
Václav Vágner. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 9.1.2019 – Josef Altmann, Václav Vágner.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 12.12.2018. Opět
doplnil, že zbývá realizovat opravu rybníka v Přibyslavicích, protože rybník nemá dostatečný
přítok. Nyní, až roztaje sníh, mohl by přítok být a konečně by se oprava mohla realizovat.
Ostatní body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 12.12.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl zastupitelům žádost o uzavření smlouvy věcné břemeno –
služebnost s ČEZ. Doplnil, že se věc týká pozemku v Přibyslavicích č. 669, naproti panu Č.,
kde má ČEZ elektropřípojku. ČEZ nabízí za věcné břemeno – služebnost částku 1500,-Kč bez
DPH. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s žádostí ČEZ souhlasí. Zastupitelstvo žádost
schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Žádost o uzavření smlouvy o věcném břemenu - služebnost s ČEZ.
I.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o věcném břemenu – služebnost s ČEZ. Termín do konce ledna
2019. Zodpovídá starosta.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným nabídku č. 20181201 projektové kanceláře Ing. –
Vladimíra Merenuse z Čáslavi. Nabízí studii víceúčelové haly, včetně zaměření parcely, studii
včetně vizualizací, rozpočtové práce, proveditelnost stavby – v ceně 64 500,- Kč bez DPH.
Místostarosta Špalek dodává, že výstavba víceúčelové haly je v souladu se strategickým
plánem obce Vlkaneč. Je nutné řešit alespoň studii, abychom v dalších letech mohli žádat o
dotace na realizaci stavby. Parcela pro víceúčelovou halu je vedle fotbalového hřiště. Budova
by byla využívána pro kulturní vyžití i pro sport. Starosta doplnil, že návrh studie bude
realizován do konce měsíce dubna, poté bude čas jej prostudovat a připomínkovat, popř. se
připomínky mohou zapracovat. Zastupitel Kořínek se dotazuje, zda bylo osloveno více
projektových kanceláří nebo jen tato. Odpovězeno mu bylo, že byly osloveny tři projektové
kanceláře, ale nabídku udělala jen jedna. Cena za studii je také reálná. Starosta se dotázal
zastupitelů, zda s nabídkou projektové kanceláře Ing. Merenuse souhlasí. Zastupitelstvo
nabídku schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č.005-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Nabídku projektové kanceláře Ing. Vladimíra Merenuse č. 20181201 na
provedení studie víceúčelové haly.
I).Ukládá: Uzavřít smlouvu o provedení studie víceúčelové haly ve Vlkanči - k nabídce č.
20181201. Termín do konce ledna 2019. Zodpovídá starosta.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na zřízení likvidační komise. Jelikož se během
inventarizace majetku vyřadilo více věcí, je třeba je zlikvidovat a odepsat. Komise by byla ve
složení Vincent Špalek, Oldřich Novák, Josef Klaus, Lenka Novotná. Dotázal se zastupitelů,
zda s určením likvidační komise souhlasí. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Určení likvidační komise ve složení Vincent Špalek, Oldřich Novák, Josef
Klaus, Lenka Novotná.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným informace týkající se místních poplatků za odvoz
komunálního odpadu a poplatek za psa. Poplatky se nezvyšují, zůstávají stejné jako
v minulých letech – občan nad 3 roky 500,-Kč ročně, rekreanti 900,-Kč ročně za objekt.
Poplatek za psa činí 100,-Kč a pokud je v domácnosti více psů, tak je to 200,- za každého
dalšího. Starosta uvádí, aby zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.
Usnesení č.007-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace týkající se místních poplatků.
ad 8)
Vyřazeno – nebylo projednáváno
ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným informace týkající se DČOV. Dodal, že v prosinci
byla s firmou TopolWater, s.r.o.. Čáslav uzavřena smlouva o dílo a do konce měsíce března
musí obec předat firmě oficiálně staveniště. Poté se začne dle počasí pracovat na realizaci
projektu DČOV. Veškeré práce zajišťuje firma TopolWater, s.r.o. Čáslav. Až se bude vědět
více, bude svolána mimořádná schůze. Termín dokončení je plánován na měsíc červenec
2020. Starosta uvádí, aby zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.
Usnesení č.008-02/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o DČOV v Přibyslavicích.
ad 10)
Starosta Josef Klaus sdělil, že byla finančním výborem provedena kontrola hospodaření OÚ
Vlkaneč. Dále přečetl závěrečná doporučení. Protokol o provedené kontrole byl zastupitelům
odeslán emailem, aby se s ním včas seznámili. Starosta dodává, aby zastupitelé vzali
informace o provedené kontrole na vědomí.
Usnesení č.009-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.)Bere na vědomí: Informace o provedené kontrole hospodaření Obecního úřadu Vlkaneč.

I.)Ukládá: Opravit a aktualizovat zmíněné směrnice. Termín do 15.2.2019. Zodpovídá
místostarosta Špalek.
II.)Ukládá: Opravit vše a zajistit dle zmíněných doporučení v protokolu o kontrole. Termín
do 15.2.2019. Zodpovídá starosta.
ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl, že je třeba schválit účetní odpisový plán. Dodal, že je to dané.
Zastupitelům byl účetní odpisový plán zaslán emailem k prostudování. Dotázal se zastupitelů,
zda souhlasí s účetním odpisovým plánem. Zastupitelstvo účetní odpisový plán schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.010-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Účetní odpisový plán po měsících podle inventárních čísel pro rok 2019.
ad 12)
Starosta Josef Klaus uvedl, že v rámci Tříkrálové sbírky bylo ve všech třech obcích vybráno
celkem 20 669,-Kč. (ve Vlkanči 13 808,-Kč, v Kozohlodech 3 715,-Kč a v Přibyslavicích
3 146,-Kč). Je na místě poděkovat všem, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastnili. Celkové částky
zatím nejsou známy, protože sbírka ještě probíhá. Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto
informace vzali na vědomí.
Usnesení č.011-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o Tříkrálové sbírce v obci Vlkaneč.
ad 13)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byl schválen přesun pohledávky firmy Energie pod kontrolou
– 54 449,-Kč. Pohledávka se nebude promíjet, v současné době je veden s firmou soudní spor.
Je třeba pohledávku přesunout z rozvahy do podrozvahy. Starosta se dotázal zastupitelů, zda
s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.012-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Přesun pohledávky firmy Energie pod kontrolou z rozvahy do podrozvahy.
ad 14)
Starosta Josef Klaus přednesl nabídku firmy REMA na zpětný odběr obalů v rámci provozu.
Obec má smlouvu s firmou Ekonom a zatím s ní nebyly žádné problémy. Domnívá se, že
v současné době není třeba firmu měnit. Starosta se dotázal zda s nabídkou firmy REMA
souhlasí. Zastupitelstvo nabídku zamítlo.
Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželo se 0
Usnesení č.013-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Zamítá: Nabídku firmy REMA na zpětný odběr obalů.
I.)Ukládá: Odpovědět na nabídku firmě REMA. Termín do 31.1.2019. Zodpovídá starosta.
ad 15)
Zastupitelka Martina Nováková se ujala slova, přečetla úryvek z brožury a uvedla, že
zhotovila anketní lístky pro občany, aby se vyjádřili ke kulturnímu vyžití v obci. Dále se
dotazuje, kolik by se mohlo investovat finančních prostředků např. do akce pro seniory a
občany obce (hudební produkce, malé občerstvení, pronájem sálu). Starosta a místostarosta

Špalek uvádí, že na kulturní akce je v rozpočtu vyčleněno 70 000,-Kč a proto by bylo dobré
udělat přehled, jaké akce se za rok udělají a jaký bude jejich rozpočet. Zastupitelka Nováková
dodává, že oslovila pana F., který by zajistil hudební produkci a navrhl jí několik možností,
jak by mohli se svými kolegy zahrát a za jakou částku (2000,-Kč harmonika, 5000,-Kč více
nástrojů). Plánuje se akce pro seniory a občany obce na duben 2019. Dále by bylo možné
udělat letní slavnost a poté pak např. rozsvícení vánočního stromečku s Divadélkem Kůzle,
kteří si účtují např. 5 000,-Kč.
Starosta Josef Klaus opět uvedl, že je třeba peníze rozvrhnout a předložit přehled. Bylo
domluveno, že kulturní komise vyhotoví přehled, který rozešle zastupitelům a poté se na příští
schůzi ZO projedná. Zastupitel Vágner a Kořínek dodávají, že je dobré takovéto akce pořádat,
protože se tím budou občané více družit, ale zároveň dodávají, že je nutné udělat již zmíněný
přehled, abychom viděli, jak budou akce finančně náročné. Starosta uvedl, aby zastupitelé
vzali tyto informace na vědomí.
Usnesení č.014-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o možných kulturních akcích v obci.
II.)Ukládá: Kulturní komisi vyhotovit přehled o kulturních akcích pro rok 2019 a jejich
předpokládaný finanční rozpočet. Termín do 31.1.2019. Zodpovídá kulturní komise.
ad 16)
Zastupitelka Martina Nováková uvádí, že je třeba řešit veřejný pořádek v obci. Po vsi čas od
času běhají psi, koně, krůty a jiná zvířata. Mohlo by se stát, že někomu ublíží. Proto je třeba
připomenout znění vyhlášky o volném pobíhání zvířat po obcích. Starosta a další zastupitelé
uvádí, že bude dobré znění vyhlášky připomenout např. ve zpravodaji, na WEBu, dát na
vývěsku, popř. vyhlásit rozhlasem. Pokud by se něco stalo, řešilo by se to až např. po podání
stížnosti. Starosta Klaus uvedl, aby zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.
Usnesení č.015-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o veřejném pořádku v obci.
ad 17)
Diskuse:
Obyvatelka Přibyslavic si stěžuje na poházené plasty po vsi a po škarpách, hodně jí to
rozčiluje a mělo by se s tím něco dělat. Přijde jí to jako závažnější problém než např. pobíhání
psů po vsi. Uvádí, že by se s tím mělo něco dělat, např. chytit ty, co plastový odpad vyhazují
do lesů, po škarpách nebo po vsi.
Starosta Klaus se dotazoval zastupitele Altmanna, jestli se nezabýval vyhledáváním auta,
které by bylo vhodné ke koupi místo Multicary. Zastupitel Altmann názorně ukázal vytištěný
inzerát na automobil, který by mohl vyhovovat požadavkům obecního úřadu. Jedná se o
automobil VW, se sklápěčkou, 4x4, možnost v něm převážet více osob. Tento automobil by
byl opravdu vhodný. Zastupitel Altmann byl požádán ze strany starosty a místostarostů, zda
by se tedy zabýval vyhledáváním vhodného automobilu více a pokusil se nějaký sehnat.
Samozřejmě se musí držet ceny, která byla odhlasovaná na minulém zastupitelstvu.
Dále se zastupitelé dotazovali, jak se dá zařídit, aby chodilo upozornění na mobilní telefon,
pokud je něco nového vloženo na webové stránky. Ze strany starosty a místostarosty bylo
odpovězeno, že na webových stránkách nastaví – trvale odebírat aktuality – nastavení do
mobilu. Dále informují, že je možné si nastavit přístup pro zastupitele. Starosta uvedl, že
bližší informace získá od pana Práška a zašle emailem zastupitelům.

Zastupitel Kořínek a zastupitelka Nováková uvádějí informace o webových stránkách. Dle
jejich názoru by se měli aktualizovat, poslední aktualizace byla před osmi lety. Mají zjištěno
od pana Práška, že menší změny by zvládl udělat on a velké změny by se musely zaplatit.
Usnesení č.016-01/2019/ZO ze dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o poházených plastech po škarpách, v lesích a po vsi.
- Informace o automobilu, který by byl vhodný místo Multicary. Zaúkolování zastupitele
Altmanna, aby se zabýval vyhledáváním automobilu, který by obec mohla zakoupit
- Informace o nastavení upozornění o aktualitách na webových stránkách.
- Informace o možných aktualizacích webových stránek.
Rekapitulace usnesení z 3. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 9.1.2019
v Přibyslavicích:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
- Informace týkající se místních poplatků
- Informace o DČOV v Přibyslavicích
- Informace o provedené kontrole hospodaření Obecního úřadu Vlkaneč.
- Informace o Tříkrálové sbírce v obci Vlkaneč
- Informace o možných kulturních akcích v obci.
- Informace o veřejném pořádku v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 9.1.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 9.1.2019 – Altmann Josef, Vágner Václav.
- Žádost o uzavření smlouvy věcné břemeno – služebnost s ČEZ.
- Nabídku projektové kanceláře Ing. Vladimíra Merenuse č. 20181201 na provedení studie
víceúčelové haly
- Určení likvidační komise ve složení Vincent Špalek, Oldřich Novák, Josef Klaus, Lenka
Novotná.
- Účetní odpisový plán po měsících podle inventárních čísel pro rok 2019.
- Přesun pohledávky firmy Energie pod kontrolou z rozvahy do podrozvahy.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- uzavřít smlouvu o věcném břemenu – služebnost s ČEZ. Termín do konce ledna 2019.
Zodpovídá starosta.
- uzavřít smlouvu o provedení studie víceúčelové haly ve Vlkanči - k nabídce č. 20181201.
Termín do konce ledna 2019. Zodpovídá starosta.
- opravit a aktualizovat zmíněné směrnice. Termín do 15.2.2019. Zodpovídá místostarosta
Špalek.

- opravit vše a zajistit dle zmíněných doporučení v protokolu o kontrole. Termín do
15.2.2019. Zodpovídá starosta.
- odpovědět na nabídku firmě REMA. Termín do 31.1.2019. Zodpovídá starosta.
- kulturní komisi vyhotovit přehled kulturních akcí pro rok 2019 a jejich finanční rozpočet.
Termín do 31.1.2019. Zodpovídá kulturní komise.

Zastupitelstvo obce zamítá:
- nabídku firmy REMA na zpětný odběr obalů.

Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Trvá oprava rybníka Přibyslavice – nedostatek vody

Zapsala: dne 9.1.2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Vágner Václav
Altmann Josef

Klaus Josef

