Zápis
z 7. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 10.4.2019
v Přibyslavicích
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann
Josef, Kořínek Luboš, Nováková Martina, Semrádová Bohumila, Cempírková
Jaroslava, Vágner Václav
Omluvení zastupitelé: Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Semrádová Bohumila, Vágner Václav
Přítomní občané: 10

Program:
1) Schválení programu ZO 10.4.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 10.4.2019
3) Kontrola usnesení ZO 13.3.2019
4) Závěrečný účet obce
5) Rozbor hospodaření za 1.čtvrtletní 2019
6) Prodej pozemku v k.ú. Přibyslavice
7) Prodej stavební parcely č. 1197/7
8) Zpráva ze schůze LD Chraňbož
9) Žádost okrsku o finanční podporu
10) Zpráva o DČOV
11) Příspěvková organizace ZŠ a MŠ
12) Letní slavnosti
13) Diskuse
14) Závěr

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 10.4.2019 a dotázal se zastupitelů, zda chtějí 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.001-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 10.4.2019.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 10.4.2019 byli Semrádová
Bohumila a Vágner Václav. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 10.4.2019 – Semrádová Bohumila a Vágner
Václav.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 13.3.2019.
Doplnil, že se již částečně podařilo opravit hráz rybníka v Přibyslavicích, byly utěsněny dvě
díry a nyní se čeká na přítok vody, aby se zkontrolovalo, zda je oprava dostačující.
Ostatní body byly splněny .
Usnesení č.003-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 13.3.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl zastupitelům návrh na schválení závěrečného účtu obce Vlkaneč
za rok 2018. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce, aby
se s ním mohli občané seznámit, zastupitelům byl odeslán na e-mail k prostudování. Starosta
se dotázal zastupitelů, zda s návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Závěrečný účet obce Vlkaneč za rok 2018.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům návrh na schválení rozboru
hospodaření za 1. čtvrtletí 2019. Zastupitelům byl rozbor hospodaření odeslán e-mailem
k prostudování. Byl zodpovězený dotaz, jak je to s placením záloh na elektřinu a plyn u
pronajatých nebytových prostor obce – stálou platbu platí obec a nájemci hradí spotřebované
energie. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s návrhem rozboru hospodaření za
1.čtvrtletí 2019. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozbor hospodaření za 1.čtvrtletí 2019.

ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na prodej pozemku č. 103/2 v k.ú.
Přibyslavice, o rozloze 51 m2 – manželům N. Prodejní cena činí 120 Kč za m2. Záměr na
odprodej pozemku byl řádně vyvěšen. Dotázal se zastupitelů, zda s prodejem pozemku
souhlasí. Zastupitelé návrh na prodej pozemku č. 103/2 v k.ú. Přibyslavice schválili.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej pozemku č. 103/2 v k.ú. Přibyslavice o rozloze 51 m2 – manželům N.
Prodejní cena činí 120 Kč za m2.
II.)Ukládá: Uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc.č. 103/2 v kú Přibyslavice. Termín do
30.4.2019, zodpovídá starosta
ad 7)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla prodána stavební parcela č. 1197/7 v k.ú. Vlkaneč o
výměře 1.886 m2, panu L. F., který si podal žádost o odkoupení. Cena je stanovena na 245,Kč za m2 bez DPH. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.007-04//2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej stavební parcely č. 1197/7 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1.886 m2, panu L.
F. Prodejní cena činí 245,-Kč za m2 bez DPH.
II.)Ukládá: Uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1197/7 v k.ú. Vlkaneč. Termín do
30.4.2019, zodpovídá starosta.
ad 8)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné o konané schůzi LD Chraňbož, hlavním bodem
bylo vybudování sídla lesního družstva. Pro přítomné doplnil informace – LD Chraňbož
koupilo nejprve pozemek, poté statek, byl vypracován projekt na demolici a výstavbu, poté
další, ale oba s vysokou realizační cenou, které by jednotlivé obce neschválili. Nyní
vypracovává projekční kancelář projekt sídla, s maximální cenou 11 miliónů Kč s DPH (sídlo
se bude skládat z jedné budovy, v podkroví bude byt pro ředitele).
Starosta dále informoval, že dne 18.4.2019 se bude konat členská schůze. Starosta sdělil
zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 008-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace z konané schůze LD Chraňbož.
ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným žádost SH ČMS okrsek č. 8, Zbýšov o příspěvek na
zajištění soutěže a věcné ocenění, týkající se okrskové soutěže SDH, která se bude konat dne
8.6.2019. Starosta uvedl, že se každým rokem přispívá částkou 500,-Kč a tuto částka by i
v letošním roce navrhoval.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují poskytnutí příspěvku pro okrsek č. 8, Zbýšov ve
výši 500,-Kč. Zastupitelé s poskytnutím příspěvku ve výši 500,-Kč souhlasí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání

I.)Schvaluje: Poskytnutí příspěvku pro SH ČMS okrsek č. 8, Zbýšov, ve výši 500,-Kč.

ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zprávu o DČOV v Přibyslavicích, dne 1.4.2019 bylo
předáno staveniště firmě TopolWater, s.r.o. Čáslav. Na Kocandě se již budují DČOV, jedna je
již zcela funkční. V příštím týdnu by se mohlo začít v Přibyslavicích. Devět majitelů již
zaplatilo daný příspěvek. Elektropřípojky jsou již hotové, revize bude provedena následně.
Vodu do čistíren si dodají občané.
Zastupitelka Semrádová informuje, že by bylo dobré ověřit na Ministerstvu životního
prostředí, zda nejsou zveřejněny další výzvy na dotace pro DČOV – aby se mohli připojit
další nemovitosti.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 010-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o DČOV v Přibyslavicích.
ad 11)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné, že se v Mateřské škole Vlkaneč bude o velkých
školních prázdninách měnit linoleum v jídelně, koberec v herně pro děti, zakoupí se nová
kuchyňská sestava a kombinovaný sporák do kuchyně. Opraví se elektroinstalace v kuchyni.
Dále proběhne rekonstrukce šaten pro děti (nové linoleum, nábytek). Byly již osloveny firmy,
které předloží nabídky. Vše bude poté konzultováno s ředitelkou ZŠ Vlkaneč a s vedoucí MŠ
Vlkaneč. Náklady budou hrazeny z rozpočtu PO ZŠ a MŠ Vlkaneč, z rezervního fondu PO
.Pokud bude nedostatek prostředků v PO, určitou částku uhradí obec Vlkaneč. Starosta sdělil
zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.011-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o rekonstrukci MŠ Vlkaneč.
ad 12)
Starosta Josef Klaus předal slovo zastupitelce Novákové, která konstatovala, že je třeba
sestavit program Letních slavností ve Vlkanči. Dodala, že jí přišla nabídka kapely Věnovanka,
která by zajistila hudební produkci v odpoledních hodinách (cena 16 000,-Kč s ozvučením).
Dle domluvy bude oslovena ještě Venkovská muzika. Mezi zastupiteli proběhla diskuse o
cenách za hudební produkci. Kapely, které byly osloveny pro večerní produkci, nemají
v daném termínu čas, až na kapelu Naplech. Ta již byla oslovena, postará se o večerní
program.
Po další diskusi, která se týkala programu Letních slavností, bylo místostarostou Špalkem
navrženo kulturní komisi aby sestavila do příští schůze zastupitelstva návrh programu Letních
slavností.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.012-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o přípravě programu Letních slavností ve Vlkanči.
II.)Ukládá: Vypracovat program Letních slavností ve Vlkanči. Zodpovídá Kulturní komise
obce Vlkaneč. Termín – do další schůze zastupitelstva obce.

ad 13)
Místostarosta p. Špalek informoval, že výpočetní technika na obecním úřadě již dosluhuje a je
třeba ji obnovit. V účetnictví se bude muset používat nový program, stále se musí počítače
opravovat a tak je na místě zakoupit nové. Investovalo by se do dvou kompletů výpočetní
techniky pro starostu a účetní, zakoupí se program Adobe acrobat s doživotní licencí. Celé by
se to cenově pohybovalo do 50 000,-Kč.
Starosta Josef Klaus poděkoval všem, kdo se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“, (36
dospělých a děti). Akce se vydařila, uklidilo se mnoho odpadu. Doufá, že v dalších letech
bude akce úspěšně pokračovat.
Zastupitelka Nováková informuje, že se bude vydávat druhé vydání Zpravodaje obce Vlkaneč
v tomto roce. Dotazuje se, zda někdo zjišťoval, kolik by stálo barevné provedení. Bylo jí
odpovězeno, že je to zhruba třikrát dražší.
Dále uvádí, že bude asi na místě snížit počet výtisků, protože jí posledně zbyly. Proběhla
diskuse, kam je třeba zpravodaj všude dát – veřejná místa.
Zastupitel Vágner se dotazuje, jak to vypadá se studií, týkající se multifunkční haly, a dále
jak to vypadá s úpravou příkopu u cesty na parcelách za železničním přejezdem. Je mu
odpovězeno, že studie má být hotová do konce měsíce dubna a úprava by měla být hotova do
konce června – července tohoto roku.
Obyvatelka Přibyslavic se dotazuje, zda bude v obci probíhat humanitární sbírka pro Diakonii
Broumov. Starosta sděluje, že zjistí možný termín odvozu a poté bude stanoven termín
humanitární sbírky.
Pan L. se dotazuje, zda se řešilo zvýšení odměn pro zastupitele a místostarosty, na schůzi
v lednu se bod stáhl z programu. Bylo zodpovězeno, že se bod vypustil a nebyl a nebude
projednáván. Dále se se pan L. dotazuje, jak je to s placením DPH u prodeje pozemků. Na
minulé schůzi se hovořilo, že bude pozemek v Přibyslavicích prodáván s DPH a dnes, když se
prodej řešil, tak bylo řečeno, že se DPH platit nebude. Bylo mu odpovězeno, že po hlubším
rozboru bylo, zjištěno, že se jedná o zahradu, kde nevedou žádné sítě, proto je cena nakonec
bez DPH.
Pan H. hovoří o akci pro seniory, která se konala předminulý víkend. Akci hodnotí jako velmi
vydařenou, kdo nebyl, o moc přišel. Poděkoval všem pořadatelům a SDH Kozohlody za
obsluhu. Dodává, že v příštím roce by se akce mohla pořádat na neutrálním místě, např.
v Přibyslavicích, možná by pak přišlo více seniorů z Vlkanče.
Dále navrhuje, zda by nebylo možné vysadit keř nebo strom k cestě, která vede k jejich domu.
Vše je na dohodě obyvatel Přibyslavic.
Usnesení č.013-04/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o zakoupení nové výpočetní techniky na obecní úřad.
- Poděkování za účast na akci „Ukliďme Česko“.
- Uspořádání humanitární sbírky pro diakonii Broumov.
- Informace o konané akci pro seniory a poděkování.

Rekapitulace usnesení ze 4. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 10.4.2019 ve
Vlkanči:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
- Informace z konané schůze LD Chraňbož.
- Informace o DČOV v Přibyslavicích.
- Informace o rekonstrukci MŠ Vlkaneč..
- Informace o přípravě programu Letních slavností ve Vlkanči.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 10.4.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 10.4.2019 – Semrádová Bohumila, Vágner Václav.
- Závěrečný účet obce Vlkaneč za rok 2018.
- Rozbor hospodaření za 1.čtvrtletí 2019.
- Prodej pozemku č. 103/2 v k.ú. Přibyslavice o rozloze 51 m2 – manželům N. Prodejní cena
činí 120 Kč za m2.
- Prodej stavební parcely č. 1197/7 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1.886 m2, panu L. F. Prodejní
cena činí 245,-Kč za m2 bez DPH.
- Poskytnutí příspěvku pro SH ČMS okrsek č. 8, Zbýšov, ve výši 500,-Kč.

Zastupitelstvo obce ukládá:
.
- Uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc.č. 103/2 v kú Přibyslavice. Termín do 30. 4. 2019,
zodpovídá starosta
- Uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1197/7 v kú Vlkaneč. Termín do 30 .4. 2019,
zodpovídá starosta.
- Vypracovat program Letních slavností ve Vlkanči. Termín do konání další schůze ZO.,
zodpovída kulturní komise.

Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Trvá oprava rybníka Přibyslavice – kontrola opravy hráze - nedostatek vody.

Zapsala: dne 10. 4. 2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Semrádová Bohumila
Vágner Václav

Klaus Josef

