Zápis
z 8. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 15.5.2019 ve
Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann
Josef, Kořínek Luboš, Nováková Martina, Semrádová Bohumila, Cempírková
Jaroslava, Vágner Václav (příchod v 18:10 hod.)
Omluvení zastupitelé: Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef, Kořínek Luboš
Přítomní občané: 4

Program:
1) Schválení programu ZO 15.5.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 15.5.2019
3) Kontrola usnesení ZO 10.4..2019
4) Valná hromada VHS - zvolení zástupce
5) Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ- záměr zřídit věcné břemeno
6) Smlouva o vybudování plynové přípojky Vlkaneč
7) Členská schůze LD Chraňbož
8) Projednání studie
9) Rozpočtové opatření
10) Letní slavnosti
11) Darovací smlouva PO
12) Výběrové řízení – opravy rybníků
13) Smlouva o zřízení věcného břemene
14) Diskuse
15) Závěr

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 15.5.2019 a dotázal se zastupitelů, zda chtějí do
programu něco doplnit. Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 15.5.2019.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 15.5.2019 byli Altmann Josef a
Kořínek Luboš. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 15.5.2019 – Altmann Josef, Kořínek Luboš.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 10.4.2019.
Doplnil, že stále trvá oprava rybníka v Přibyslavicích, nezadržuje se v něm voda. Bude třeba
opravit trhlinu v místě další sondy. Na realizaci bude pokračovat pan K.
Ostatní body byly splněny.
Usnesení č.003-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 10.4.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl zastupitelům obsah pozvánky na valnou hromadu VHS Vrchlice
–Maleč, a.s., která se koná dne 6.6.2019. Zastupitelům byla odeslána e-mailem
k prostudování. Dotázal se zastupitelů, koho navrhují jako zástupce obce na valnou hromadu.
Místostarosta Novák navrhl, aby jím byl starosta Josef Klaus. Ostatní zastupitelé s tímto
návrhem souhlasí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Starostu Josefa Klause zástupcem obce Vlkaneč na valné hromadě VHS
Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora, která se koná dne 6.6.2019.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům návrh na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6012129/1
s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o stavbu na obecním pozemku č.parc.1403 v k.ú
Vlkaneč - vybudování elektrické přípojky pro pozemek pana R. L. ml. Obci Vlkaneč bude
uhrazena jednorázová finanční náhrada ve výši 2 000,-Kč bez DPH. Starosta se dotázal
zastupitelů, zda souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce,
a.s.. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019

Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s..
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.. Termín do
31.5.2019. Zodpovídá starosta.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na uzavření smlouvy o vybudování plynové
přípojky s paní Z. Paní Z. je vlastníkem pozemku - parc. číslo 117/2, na kterém je stavba
rodinného domu. Chce si nechat vybudovat plynovou přípojku k uvedené stavbě. Obec jí
vyslovuje souhlas s napojením na svém pozemku č.parc. 1157 v k.ú. Vlkaneč.. Ve smlouvě
jsou dále uvedené podmínky, za kterých bude napojení provedeno. Smlouva byla
zastupitelům odeslána e-mailem k nastudování. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí
s uvřením smlouvy o vybudování plynové přípojky. Zastupitelé uzavření smlouvy o
vybudování plynové přípojky k domu paní Z. schvalují.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o vybudování plynové přípojky s paní A. Z., na parcele číslo
1157 v k.ú. Vlkaneč ve vlastnictví obce.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o vybudování plynové přípojky s paní A. Z. Termín do
31.5.2019, zodpovídá starosta.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným závěry z členské schůze LD Chraňbož, která se
konala dne 18.4.2019. Zastupitelům byly materiály odeslány na e-mail. Součástí schůze bylo
přednesení zprávy o hospodaření, schůze honebního společenství, rozpočet na rok 2019, atd.
Starosta sdělil zastupitelům, aby informace z konané členské schůze LD Chraňbož vzali na
vědomí.
Usnesení č.007-05//2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
Bere na vědomí: Informace z konané členské schůze LD Chraňbož.
ad 8)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné o vyhotovené studii komunitního centra
(víceúčelové haly). Po chvilce se slova ujal zhotovitel studie Ing. Merenus. Studii stručně
představil a dovezl tři vyhotovení studie, do kterých mohli přítomní nahlédnout. Poté se
zastupitelé dotazovali na podrobnosti a možné úpravy (snížení sedlové střechy, velikost, roční
provoz víceúčelové haly atd.). Ing. Merenus po domluvě zakomponuje připomínky, které byly
závěrem navrženy (snížení střechy, úprava vnitřní dispozice). Starosta sdělil zastupitelům, aby
tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 008-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o studii komunitního centra – víceúčelové haly.
(v 18:10 hod. dorazil zastupitel Vágner)
ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3/
2019. Starosta předčítá důvodovou zprávu. Zastupitelům bylo rozpočtové opatření odesláno e-

mailem k nastudování. Starosta se dotázal, zda zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 3.
Zastupitelé rozpočtové opatření č. 3 schválili.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2019.

ad 10)
Starosta Josef Klaus uvedl, že byl všem zaslán e-mailem program Letních slavností ve
Vlkanči. Dodává, že k programu nemá připomínky. On bude kontaktovat prodejce z katalogu
Kutnohorsko- regionální produkt. Předává slovo zastupitelce Novákové, která sděluje, že již
zamluvila kapelu Věnovanku, která bude hrát v rámci odpoledního programu a večer zahraje
kapela Naplech. Oslovuje členy místních spolků, zda by zajistili program pro děti (SDH, MS
Diana, TJ Sokol Vlkaneč). S panem R. je řešena výstava Českého svazu chovatelů.
Zastupitelka Cempírková uvádí, že oslovila e-mailem několik prodejců, zatím odpověděli asi
tři, s tím, že již v tomto termínu něco mají. Po domluvě osloví ještě firmu , která vyrábí a
prodává trdelníky.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 010-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o programu Letních slavností ve Vlkanči.
ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na přijetí věcného daru – předmětem smlouvy
je dar pro PO ZŠ a MŠ Vlkaneč od firmy Tesco Stores ČR, a.s.. Zmíněná firma daruje
vybavení různého charakteru pro PO ZŠ a MŠ Vlkaneč. Zastupitel Vágner informuje
přítomné o financování dopravy darovaných věcí. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí
s tím, aby PO ZŠ a MŠ Vlkaneč přijala dar od firmy Tesco Stores ČR, a.s. na základě sepsané
darovací smlouvy. Zastupitelé souhlasí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.011-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Přijetí daru PO ZŠ a MŠ Vlkaneč od firmy Tesco Stores ČR, a.s.
ad 12)
Místostarosta Vincent Špalek přednesl přítomným informace o průběhu výběrového řízení na
opravu rybníků Kocanda, Polňák a Pražák v k.ú. Kozohlody. Výběrové řízení probíhalo dne
9.5.2019. Do výběrového řízení na opravu rybníka Kocanda v k.ú. Přibyslavice zaslalo
nabídky celkem 15 firem. První v pořadí je nabídka firmy Holcner – doprava s.r.o.
s nabídkovou cenou 1 592 062,59 Kč bez DPH.
Do výběrového řízení na opravu rybníka Polňák v k.ú. Kozohlody zaslalo nabídky celkem 15
firem. Jedna nabídka byla vyřazena, jelikož nesplňovala podmínky. První v pořadí je nabídka
firmy Holcner – doprava s.r.o. s nabídkovou cenou 1 541 667,57 Kč bez DPH.
Do výběrového řízení na opravu rybníka Pražák v k.ú. Kozohlody zaslalo nabídku 12 firem.
Jedna nabídka byla vyřazena, jelikož nesplňovala podmínky. První v pořadí je nabídka firmy
Holcner – doprava s.r.o. s nabídkovou cenou 1 297 470,54 Kč bez DPH.
Místostarosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s výsledky výběrového řízení na opravu
rybníků Kocanda, Polňák a Pražák v k.ú. Kozohlody.. Zároveň se zeptal, zda zastupitelé
souhlasí s tím, aby byla uzavřena smlouva s dodavatelem dle výsledného pořadí.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.012-05/2019/ZO ze dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Výsledky výběrového řízení na opravu rybníka Kocanda v k.ú. Přibyslavice.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu s dodavatelem – dle výsledného pořadí. Termín do 12.6.2019.
Zodpovídá starosta.
III.)Schvaluje:Výsledky výběrového řízení na opravu rybníka Polňák v k.ú. Kozohlody.
IV.)Ukládá: Uzavřít smlouvu s dodavatelem – dle výsledného pořadí. Termín do 12.6.2019.
Zodpovídá starosta.
V.)Schvaluje:Výsledky výběrového řízení na opravu rybníka Pražák v k.ú. Kozohlody.
VI.)Ukládá: Uzavřít smlouvu s dodavatelem – dle výsledného pořadí. Termín do 12.6.2019.
Zodpovídá starosta.
ad 13)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s firmou Povodí Labe, státní podnik. Při opravě rybníka bude na pozemku Povodí
Labe ústit výpusť z rybníka a zasahovat přeliv. Za zřízení věcného břemene bude zaplacena
jednorázová částka ve výši 9 200,-Kč. Starosta se dotázal se zastupitelů, zda s návrhem na
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.013-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Povodí Labe, státní
podnik.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Povodí Labe, státní podnik.
Termín do 12.6.2019. Zodpovídá starosta.
ad 14)
Diskuse
Starosta Josef Klaus informuje, že je zamluvená další parcela za rybníkem Kovařák ve
Vlkanči, žadatelé nyní řeší finanční situaci a zakoupení parcely prozatím o měsíc odkládají.
Dále starosta informuje, že řeší stav porouchaného rozhlasu již od dubna, má již objednanou
firmu Bártek rozhlasy na opravu.
Starosta sděluje přítomným, že obci přišla odměna za tříděný odpad za první čtvrtletí roku
2019 ve výši 23 429,-Kč.
Jako další informaci sděluje starosta, že je zájemce na parcelu v Přibyslavicích.
Místostarosta Špalek se dotazuje na průběh výstavby domácích čističek odpadních vod
v Přibyslavicích. Starosta Klaus odpovídá, že vše zatím probíhá dle harmonogramu. Pokud je
dobré počasí, je vybudována i jedna čistička za den. Více než polovina čističek je hotová.
Zatím nedošlo k nějakým komplikacím
Zastupitelka Nováková se dotazuje, zda je již vybrán a objednán koberec do mateřské školy a
jakým způsobem obec uvolňuje finanční částky pro využití zařízení a vybavení ZŠ a MŠ.
Starosta Josef Klaus odpověděl, že si koberec v mateřské škole vybírají (není ještě ukončeno)
a ohledně uvolňování financí podal informace místostarosta Špalek. PO ZŠ a MŠ hospodaří
s vlastním rozpočtem.

Zastupitelka Nováková upozornila na opakované znečišťování veřejného prostranství
v blízkosti pohostinství a ZŠ. Místostarosta Novák provede prozatím nápravu – domluvou.
Zastupitel Altmann se dotazuje na stav a počet obecních pracovníků, kteří byli poskytnuti od
úřadu práce. Starosta odpovídá, že má obec dva obecní pracovníky. Zastupitel Altmann dává
na zvážení, zda by bylo v možnostech obce nabídnout studentům letní brigádu.
Pan R. podává podnět k diskusi a dotazuje se starosty, zda má zastupitelstvo obce kompetence
ke kontrolní činnosti místních vzdělávacích zařízení – MŠ a ZŠ Vlkaneč – po stránce
pedagogického vzdělávání. Dále se dotazuje, jak pracuje školní rada. Poté je diskutováno o
nastalé situaci při dopoledním vystoupení dětí za základní školou o čarodějnicích.
Panu R. bylo doporučeno, aby napsal písemně, co konkrétně mu vadí.
Starosta Josef Klaus pozve ředitelku PO a vedoucí učitelku z mateřské školy, aby se k nastalé
situaci vyjádřily.

Usnesení č.014-05/2019/ZO ze dne 15.5.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o dalším žadateli o zakoupení parcely ve Vlkanči.
- Informace o řešení opravy rozhlasu.
- Informace o odměně za třídění odpadu.
- Informaci o žadateli o zakoupení parcely v Přibyslavicích.
- Informace o průběhu výstavby DČOV v Přibyslavicích.
- Možnost vytvořit nabídku letní brigády pro studenty.
- Podnět pana R.
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 členské schůze LD Chraňbož.
- Informace o studii komunitního centra – víceúčelové haly.
- Informace o programu Letních slavností ve Vlkanči.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 15.5.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 15.5.2019 – Altmann Josef, Kořínek Luboš.
- Starostu Josefa Klause zástupcem obce Vlkaneč na valné hromadě VHS Vrchlice-Maleč,
a.s., Kutná Hora, která se koná dne 6.6.2019.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s..
- Uzavření smlouvy o vybudování plynové přípojky s paní A. Z., parcelní číslo 1157.
- Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2019.
- Přijetí daru PO ZŠ a MŠ Vlkaneč od firmy Tesco Stores ČR, a.s. na základě sepsané
darovací smlouvy.

- Výsledky výběrového řízení na opravu rybníka Kocanda v k.ú. Přibyslavice.
- Výsledky výběrového řízení na opravu rybníka Polňák v k.ú. Kozohlody.
- Výsledky výběrového řízení na opravu rybníka Pražák v k.ú. Kozohlody.
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Povodí Labe, vodohospodářský
podnik.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.. Termín do 31.5.2019.
Zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu o vybudování plynové přípojky s paní A. Z. Termín do 31.5.2019.
Zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu s dodavatelem na opravu rybníka Kocanda – dle výsledného pořadí.
Termín do 12.6.2019. Zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu s dodavatelem na opravu rybníka Polňák – dle výsledného pořadí. Termín
do 12.6.2019. Zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu s dodavatelem na opravu rybníka Pražák v k.ú. Kozohlody – dle
výsledného pořadí. Termín do 12.6.2019. Zodpovídá starosta.
- Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Povodí Labe, státní podnik. Termín do
12.6.2019. Zodpovídá starosta.

Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Trvá oprava rybníka Přibyslavice – oprava další trhliny v hrázi, v rybníku se stále nezadržuje
voda.

Zapsala: dne 15.5.2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef
Kořínek Luboš

Klaus Josef

