Zápis
z 4. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 13.2.2019 ve
Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann
Josef, Kořínek Luboš, Nováková Martina, Semrádová Bohumila, Cempírková
Jaroslava.
Omluvení zastupitelé: Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Semrádová Bohumila, Kořínek Luboš
Přítomní občané: 9

Program:
1) Schválení programu ZO 13.2.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 13.2.2019
3) Kontrola usnesení ZO 9.1.2019
4) Odpisový plán PO
5) Návrh na likvidaci majetku Obec a PO
6) Rozbor hospodaření
7) Rozpočtové opatření
8) Směrnice 1/2019
9) Směrnice 2/2019
10) Směrnice 3/2019
11) Zpráva ředitele LD Chraňbož
12) Zpráva z MAS Lípa pro venkov
13) Zpráva z mikroregionu Čáslavsko
14) Zpráva o stavu veřejného pořádku
15) Zpráva o činnosti ZO ČSCH Vlkaneč
16) Zpráva o výsledku přezkoumání Plynofikace Ledečsko
17) Zpráva Ekokom – odměna za tříděný odpad
18) Kontrola hospodaření PO
19) Žádost o VPP – informace
20) Žádost paní Tvrdíkové
21) Vlajka pro Tibet
22) Dotace na rybníky
23) Kulturní akce
24) Sdružení místních samospráv GDPR
25) Žádost o uzavření kupní smlouvy s firmou ČEZ
26) Pravidla pro rybolov v rybníku v Přibyslavicích

27) Diskuse
28) Závěr

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 13.2.2019, dále doplnil další 3 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 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 13.2.2019
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 13.2.2019 byli Semrádová
Bohumila a Kořínek Luboš. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 13.2.2019 – Semrádová Bohumila a Kořínek
Luboš.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 9.1.2019. Opět
doplnil, že zbývá realizovat opravu rybníka v Přibyslavicích, protože rybník nemá stále
potřebný přítok.
Ostatní body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 9.1.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl zastupitelům návrh na odsouhlasení odpisového plánu PO ZŠ a
MŠ Vlkaneč, týkající se elektrického sporáku s troubou. Zastupitelům byl odpisový plán
odeslán e-mailem k pročtení. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Odpisový plán PO ZŠ a MŠ Vlkaneč.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům návrh na likvidaci majetku Obce a PO
ZŠ a MŠ Vlkaneč. S předměty likvidace byli zastupitelé seznámeni předem, byl jim odeslán

e-mailem. Jedná se o majetek, který inventurní komise zhodnotila jako nepoužitelný nebo
poškozený, proto je určený k likvidaci. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s návrhem na
likvidaci majetku Obce a PO souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh na likvidaci majetku Obce Vlkaneč a PO Základní škola a Mateřská
škola Vlkaneč.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení rozboru hospodaření za rok 2018. Sdělil
rekapitulaci příjmů a výdajů (příjmy - 15.419.394 Kč, výdaje - 18.044.009 Kč). Dále doplnil
stavy finančních prostředků k 31.12.2018 na běžném účtu ČS - 3.687.745,81 Kč, na účtu u
ČNB 3.404.335,51 Kč a stav finančních prostředků v pokladně k 31.12.2018 - 35.714,- Kč.
Dále uvedl, že dluh má Obec Vlkaneč u České spořitelny – úvěr – výše 283.676,69 Kč. Celý
rozbor hospodaření byl zastupitelům odeslán emailem k prostudování předem. Dotázal se
zastupitelů, zda s rozborem hospodaření za rok 2018 souhlasí. Zastupitelé rozbor hospodaření
za rok 2018 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozbor hospodaření za rok 2018.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1/2019.
Zastupitelům bylo odesláno e-mailem k nastudování. Dodal, konečné stavy – příjmy po
změně činí 181 650,-Kč, výdaje po změně činí 255 200,-Kč. Starosta se dotázal, zda
zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 1/2019. Zastupitelé rozpočtové opatření č. 1/2019
schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.007-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 1/2019.
ad 8)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení nově upravené směrnice č.
1/2019, týkající se vedení účetnictví obce. Obsah směrnice byl aktualizován, odpovídá
normám a pravidlům. Dále směrnici zkontroloval právník. Zastupitelům byla odeslána emailem k nastudování. Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují upravenou Směrnici č.
1/2019. Zastupitelé Směrnici č. 1/2019 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č. 008-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Směrnici č. 1/2019 pro vedení účetnictví.
ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení nově upravené směrnice č.
2/2019 o finanční kontrole. Obsah směrnice byl aktualizován, odpovídá normám a pravidlům.
Dále směrnici zkontroloval právník. Zastupitelům byla odeslána e-mailem k nastudování.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují upravenou Směrnici č. 2/2019. Zastupitelé
Směrnici č. 2/2019 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Směrnici č. 2/2019 o finanční kontrole.
ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení nově upravené směrnice č.
3/2019 o cestovních náhradách. Obsah směrnice byl aktualizován, odpovídá normám a
pravidlům. Dále směrnici zkontroloval právník. Byly aktualizovány částky a zmíněno, že
nemusí být havarijní pojistka u vozidla, na které se bude uplatňovat cestovní náhrada. Postačí
povinné ručení. Zastupitelům byla odeslána e-mailem k nastudování. Starosta se dotázal, zda
schvalují upravenou Směrnici č. 3/2019. Zastupitelé Směrnici č. 3/2019 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.010-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.)Schvaluje: Směrnici č. 3/2019 o cestovních náhradách.
ad 11)
Starosta Josef Klaus představil zprávu ředitele LD Chraňbož, ve které je zmíněno, kolik se
prodalo, co se udělalo, kolik dostali peněž na dotacích, atd. Starosta sdělil zastupitelům, aby
tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.011-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Zprávu ředitele LD Chraňbož.
ad 12)
Starosta Josef Klaus představil zastupitelům zprávu z MAS Lípa pro venkov. Dodal, že se
sám zúčastnil schůzky v Kutné Hoře, kde se např. projednávalo možné zrušení Nemocnice
v Kutné Hoře, z budov by se mohla stát léčebna dlouhodobě nemocných. Při diskusi bylo ale
přislíbeno, že by se nemocnice mohla zachránit a z přislíbených dotací opravit. Na schůzce
dále např. zmiňováno ze strany Ing. Kotláře (vedoucí živnostenského úřadu), že je nutné
dodržovat stavební řád a před pronajmutím nemovitosti vše dát do pořádku.
Dále byly osloveny obce pro cestovní ruch – za účelem sdružení obcí, kde je např. nějaká
kulturní památka či kulturní vyžití. Obce by pak platili menší poplatky. Spíše se to bude řešit
ve větších městech a se zástupci mikroregionů.
V dohledné době by se měla uskutečnit akce „čistíme Kutnohorsko“, chtějí zapojit co nejvíce
lidí a obcí, sbíraly by se např. odpadky po škarpách.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.012-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o zprávě z MAS Lípa pro venkov.
ad 13)
Starosta Josef Klaus přednesl zprávu z Mikroregionu Čáslavko, pokud by měla nadále
fungovat kancelář Mikroregionu, bude třeba, aby obce přispívaly na její chod. Dotace, ze
které to do konce roku 2018 bylo vše hrazeno, skončila. Naše obec zaplatí příspěvek ve výši
14 533,-Kč. K využití služeb starosta dodává, že se můžeme se vším radit a mohou nám
pomoci s dotacemi, mají odborníky na GDPR. Až budou hotové projekty, určitě můžeme

služeb Mikroregionu Čáslavsko využívat. Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace
vzali na vědomí.
Usnesení č.013-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Zprávu z Mikroregionu Čáslavsko.
ad 14)
Starosta Josef Klaus přečetl zprávu PČR o stavu veřejného pořádku ve všech třech obcích.
Sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.014-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Zprávu PČR o stavu veřejného pořádku.
ad 15)
Starosta Josef Klaus přednesl zprávu o činnosti ZO ČSCH Vlkaneč. Poděkoval panu Rejnkovi
za výbornou práci a reprezentaci obce. Zastupitelům byla zpráva odeslána e-mailem. Poté
sdělil zastupitelům, aby vzali tyto informace na vědomí.
Usnesení č.015-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Zprávu o činnosti ZO ČSCH Vlkaneč.
ad 16)
Starosta Josef Klaus přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí
Plynofikace Ledečska. Došla i zpráva o auditu a návrh závěrečného účtu. Na dotaz uvádí, že
my zatím ničím nepřispíváme a oni téměř nic nečiní. V podstatě nevíme, na co bychom jim
dávali peníze, není známo, co budou dělat. Starosta se dotazuje, zda zastupitelé berou na
vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Plynofikace Ledečska. Zastupitelé
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Plynofikace Ledečsko a návrh
závěrečného účtu berou na vědomí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.016-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Plynofikace
Ledečska a návrh závěrečního účtu .
ad 17)
Starosta Josef Klaus přednesl všem přítomným zprávu firmy Ekokom a sdělil, že za poslední
čtvrtletí byla obci udělena odměna za odvoz tříděného odpadu ve výši 30 241,-Kč. Dodal, že
by bylo dobré v příštím čísle Zpravodaje poděkovat občanům za to, že odpad třídí.
Poté sdělil zastupitelům, aby vzali tyto informace na vědomí.
Usnesení č.017-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Zprávu firmy Ekokom.
ad 18)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům závěry z provedené kontroly
hospodaření PO ZŠ a MŠ Vlkaneč. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrolu
provedl finanční výbor. Protokol o kontrole byl zastupitelům zaslán e-mailem k prostudování.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s provedenou kontrolou a jejími výsledky a závěry
souhlasí. Zastupitelé kontrolu hospodaření PO ZŠ a MŠ Vlkaneč schválili.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.018-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Provedenou kontrolu hospodaření PO ZŠ a MŠ Vlkaneč.
ad 19)
Starosta Josef Klaus sdělil přítomným informace o podané žádosti - o přidělení veřejně
prospěšných pracovníků. Je požádáno o pět pracovníků. Jelikož je v našem regionu malá
nezaměstnanost, bude úřad práce přidělovat na tato místa jen dlouhodobě nezaměstnané.
Koncem měsíce února sdělí úřad práce více informací.
Starosta sdělil zastupitelům, aby vzali tyto informace na vědomí.
Usnesení č.019-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o podané žádosti o přidělení veřejně prospěšných pracovníků.
ad 20)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným žádost paní T. o rekonstrukci provozovny
kadeřnictví, kterou má v pronájmu. Dodal, že dle jeho názoru je na místě zařídit místnost –
nová garnýž, popř. žaluzie, odstranění starého nefunkčního vybavení, potřebné zednické
práce. Místostarosta Novák dodává, že kdysi kadeřnictví zařídila obec. Většina zastupitelů je
pro, aby byla místnost uvedená do pořádku, ale kadeřnické vybavení by si měla paní T.
pořídit sama. Zastupitelka Semrádová dodává, že by bylo možné vyhovět paní T. zcela, zařídit
kadeřnictví a paní T. by to splácela formou odpisů. Poté vyvstala diskuse, jak dlouho bude
paní T. např. kadeřnictví provozovat, poté jestli by se následně našla jiná OSVČ v oboru,
která by vybavení obci doplatila. Dále vyvstala otázka, že se můžou ozvat další OSVČ, že
chtějí takovéto výhody. Bylo domluveno, že se s paní T. bude následně ještě věc projednávat.
Žádosti se vyhoví zatím jen z části.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují žádost paní T. – zařídit místnost garnyží, popř.
žaluziemi, odstranění starého nefunkčního vybavení, potřebné zednické práce. Zastupitelé
žádost paní T. v této části schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.020-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Žádost paní T. z části - zařídit místnost garnyží, popř. žaluziemi, odstranění
starého nefunkčního vybavení, potřebné zednické práce.
ad 21)
Starosta Josef Klaus podal informaci o mezinárodní kampani - Vlajka pro Tibet. Sice souhlasí
s kampaní, ale dle jeho názoru vlajku vyvěšovat nebudeme. Starosta se dotázal zastupitelů,
zda souhlasí s tím, že se ke kampani Vlajka pro Tibet nepřipojíme.
Zastupitelé souhlasí s nepřipojením ke kampani Vlajka pro Tibet, vlajku nebudeme
vyvěšovat.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.021-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Nepřipojení obce Vlkaneč ke kampani Vlajka pro Tibet.

ad 22)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na přijetí dotací na opravu tří rybníků – Polňák, Pražák,
Kocanda, které jsou v majetku obce Vlkaneč. Od ministerstva jsme obdrželi příslib na dotace
pro opravu všech třech rybníků. Dodává, že do rozpočtu obce byl dán jeden rybník v ceně
2 400 000,-Kč, ale pokud nám přiznají dotace, měla by obec investovat částku max.
1 400 000,-Kč za všechny tři rybníky. Zastupitelka Semrádová dodává, že rybníky nejsou
v dobrém stavu, celkovou rekonstrukcí se obnoví jejich funkčnost a zvýší se jejich retenční
schopnosti.
Starosta Klaus je také pro, abychom se pustili do opravy všech třech rybníků najednou.
Místostarosta Špalek je také pro, dodává, že ze 76 podaných žádostí na ministerstvu, bylo
vyhověno našim třem, což považuje za velký úspěch. Taková šance už se nebude opakovat.
Na opravu rybníků se bude muset vzít pravděpodobně překlenovací úvěr.
Zastupitelka Nováková a Cempírková diskutují, jestli zbudou finanční prostředky pro obce, je
třeba dělat i jiné věci, než opravovat rybníky. Zároveň se pozastavují nad celkovými částkami
za opravy rybníků, které se jim od počátku zdají předražené. Dále mají obavy z víceprací,
které by se na opravách rybníků mohly objevit. Místostarosta Špalek uvádí, že se vše vždy
nejprve předjedná se zastupiteli, tzn. odsouhlasí dopředu a doufá, že vícepráce budou
minimální.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s příslibem dotací na opravu rybníků Polňák,
Pražák, Kocanda. Zastupitelé souhlasí s přijetím příslibu dotací na opravu rybníků Polňák,
Pražák, Kocanda.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.022-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Přijetí příslibu dotací na opravu rybníků Polňák, Pražák, Kocanda.
ad 23)
Starosta Josef Klaus přečetl přehled kulturních akcí pro rok 2019, který vytvořila kulturní
komise. K akcím rozsvícení vánočních stromů bylo domluveno, že si občerstvení budou
hradit spolky samy. Dále domluveno, že akce pro seniory se bude konat v Kozohlodech,
místní hasiči pomůžou se zajištěním občerstvení. Do příštího zastupitelstva je třeba promyslet
průběh dalších akcí – dožínky (letní slavnosti). Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí
s přehledem kulturních akcí pro rok 2019. Zastupitelstvo přehled kulturních akcí schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.023-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Přehled kulturních akcí pro rok 2019.
ad 24)
Starosta Josef Klaus představil nabídku Sdružení místních samospráv, týkající se GDPR.
Dodal, že naše obec může využít ohledně GDPR služeb kanceláře Mikroregionu Čáslavsko.
Proto není nutné platit za služby Sdružení místních samospráv.
Starosta sdělil zastupitelům, aby vzali tyto informace na vědomí.
Usnesení č.024-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Nabídku Sdružení místních samospráv.
ad 25)
Starosta Josef Klaus přednesl žádost o uzavření kupní smlouvy s firmou ČEZ, jedná se o
pozemek o velikosti 46 m2 pod transformátorem na nových parcelách ve Vlkanči. Záměr byl

vyvěšen již v minulém období, odhadní cena činí 5060,-Kč. Starosta se dotázal zastupitelů,
zda s žádostí o uzavření kupní smlouvy s firmou ČEZ souhlasí. Zastupitelé žádost schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.025-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření kupní smlouvy s firmou ČEZ, týkající se prodeje pozemku o velikosti
46 m2 pod transformátorem na nových parcelách ve Vlkanči.
ad 26)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh schválení pravidel pro rybolov v obecním rybníku
v Přibyslavicích u kostela, které vytvořil pan H. Pan H. si poté bere slovo a předčítá pravidla
rybolovu a zdůvodňuje, proč je nutné mít schválená pravidla. Starosta se dotázal, zda
zastupitelé schvalují pravidla rybolovu v obecním rybníku v Přibyslavicích u kostela.
Zastupitelé pravidla rybolovu schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.026-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Pravidla rybolovu v obecním rybníku v Přibyslavicích u kostela.

Diskuse:
Starosta Klaus informoval přítomné o konečném výsledku tříkrálové sbírky – celkem se
vybralo 755 610,-Kč. V našich třech obcích se vybralo 20 669,-Kč.
Dále informuje o uzavření mostu v Kozohlodech – na Mastné bábě a to v termínu od 1.4.2019
do 30.9.2019.
Zastupitelka Cempírková připomíná, že je třeba něco dělat s cestou k Tichovým a
k Altmannům. Když je mokro, nedá se tam téměř chodit. Místostarosta Novák sděluje, že se
tam již podíval projektant a sdělil, že tam nelze udělat takovou silnici, na kterou by se mohlo
žádat o dotaci, není tam dostatečný prostor pro odvod vody. Silnici by musela obec dotovat ze
svého rozpočtu. Již se informoval o dalších možnostech a v dohledné době by se tam mohl
navozit např. recyklát ze silnice (až se bude opravovat obchvat v Golčově Jeníkově) a
uválcuje se to.
Starosta dále uvádí, že je třeba svolat obyvatele z nových domů za železničním přejezdem,
aby se s nimi domluvilo, co se bude dělat se škarpou( zda ji zatrubnit nebo nechat odkrytou) a
ohledně vjezdů. Vše již bylo konzultováno s projektantem.
Projektant, který byl ve Vlkanči, dále poukazoval na problém s chodníky ve Vlkanči, protože
pod nimi vede kanalizace.
Zastupitel Altmann uvádí, že se snaží shánět auto pro obec, ale pokud to má splnit všechny
požadavky, je auto velmi drahé. Bude nadále shánět. Starosta dodává, že se možná podaří
ještě jednou projít technickou kontrolou s Multicarou, nyní se to řeší.
Starosta uvádí, že byl osloven firmou Sečeme všem, která vypracuje zdarma nabídku, kolik
by stálo sekání trávy v obcích.

Místostarosta Špalek uvádí, že je nyní třeba začít tvořit projekt na chodníky, dále dodělat
náves v Kozohlodech, a v Přibyslavicích by bylo třeba vypracovat projekt na opravu cesty ke
kostelu a k domu pana N.
Přítomní občané z Kozohlod dále řeší nutnost pokácení velké lípy na hrázi rybníka, která je
určena k pokácení, ale prý na to již firmě nezbyly peníze. Starosta dodává, že je to nesmysl,
že dendrologovi p. Svobodovi zavolá a vše domluví. Firmě bylo zaplaceno za vykonané
práce a dle objednávky bývalého starosty smlouva dále trvá.

Usnesení č.027-02/2019/ZO ze dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o konečném výsledku tříkrálové sbírky.
- Informace o nutnosti opravy cesty k Tichovým a Altmannovým.
- Informace o návštěvě projektanta v obci (chodníky, cesta k parcelám)
- Informace o shánění auta pro obec.
- Informace o nabídce firmy Sečeme všem.
- Nutnost oslovit dendrologa, aby pokácel lípu na hrázi rybníka v Kozohlodech.

Rekapitulace usnesení ze 4. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 13.2.2019 ve
Vlkanči:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
- Zprávu ředitele LD Chraňbož.
- Informace o zprávě z MAS pro venkov.
- Zprávu z Mikroregionu Čáslavsko.
- Zprávu PČR o stavu veřejného pořádku.
- Zprávu o činnosti ZO ČSCH Vlkaneč.
- Informace o veřejném pořádku v obci.
- Zprávu firmy Ekokom.
- Informace o podané žádosti o přidělení veřejně prospěšných pracovníků.
- Nabídku Sdružení místních samospráv.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Plynofikace Ledečska a návrh
závěrečního účtu .
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 13.2.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 13.2.2019 – Semrádová Bohumila, Kořínek Luboš.
- Odpisový plán PO ZŠ a MŠ Vlkaneč.
- Návrh na likvidaci majetku Obce Vlkaneč a PO Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč.
- Rozbor hospodaření za rok 2018.
- Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2019.

- Směrnici č. 1/2019 pro vedení účetnictví.
- Směrnici č. 2/2019 o finanční kontrole.
- Směrnici č. 3/2019 o cestovních náhradách.
- Provedenou kontrolu hospodaření PO ZŠ a MŠ Vlkaneč.
- Žádost paní T. z části - zařídit místnost garnyží, popř. žaluziemi, odstranění starého
nefunkčního vybavení, potřebné zednické práce.
- Nepřipojení obce Vlkaneč do akce Vlajka pro Tibet.
- Přijetí příslibu dotací na opravu rybníků Polňák, Pražák, Kocanda.
- Přehled kulturních akcí pro rok 2019.
- Uzavření kupní smlouvy s firmou ČEZ, týkající se prodeje pozemku o velikosti 46 m2 pod
transformátorem na nových parcelách ve Vlkanči.
- Pravidla rybolovu v rybníku v Přibyslavicích.

Zastupitelstvo obce ukládá:
-

Zastupitelstvo obce zamítá:
-.

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

Zapsala: dne 13.2.2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Semrádová Bohumila
Kořínek Luboš

Klaus Josef

