Zápis
z 11. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 10.7. 2019 v
Přibyslavicích
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Altmann Josef, Kořínek
Luboš, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava,
Omluvení zastupitelé: Špalek Vincent, Vágner Václav, Semrádová Bohumila
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Kořínek Luboš, Novák Oldřich
Přítomní občané: 14

Program:
1) Schválení programu ZO 10.7.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 10.7.2019
3) Kontrola usnesení ZO 12.6.2019
4) Domácí čističky odpadních vod
5) Rozpočtové opatření č. 4
6) Rozpočtové opatření č. 5
7) DSO Plynofikace Ledečska
8) Informace o úvěru
9) Plynová přípojka pan J.
10) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 10.7.2019 a dotázal se zastupitelů, zda chtějí do
programu něco doplnit. Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 10.7.2019.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ZO dne 10.7.2019 byli Kořínek Luboš a
Novák Oldřich. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 10.7.2019 – Kořínek Luboš, Novák Oldřich.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 12.6.2019 a
mimořádného zasedání ZO dne 24.6.2019. Všechny body byly splněny, stále trvá oprava
rybníka v Přibyslavicích pro nedostatek vody, stále se v něm nezadržuje.
Usnesení č.003-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 12.6.2019 a 24.6.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus předal slovo Ing. Topolovi, který se ujal slova a sděluje informace o
DČOV v Přibyslavicích – všechny čistírny jsou již v zemi, do šesti týdnů by měly všechny
čistírny fungovat (trvá čtyři až šest týdnů než se namnoží potřebná kapacita bakterií). Stále
probíhají dokončovací práce, které potrvají ještě cca dva týdny. Následně dostanou majitelé
čistíren potřebnou dokumentaci – provozní řád a návod k obsluze. Dodává, že pan J. –
zaměstnanec obecního úřadu, bude řádně proškolen, co se týká fungování čistíren a poté bude
provádět pravidelnou kontrolu čistíren. Dále informuje, že všechny čistírny mají čidla, která
hlídají fungování čistírny, pokud by nastal problém, nahlásí se sms zprávou na dispečink.
Uvádí, že je třeba dbát na to, aby do čistírny nepřišly např. vlhčené ubrousky, igelity, popř.
olej. Vodu z čistíren je možné použít na zálivku.
Do dvou let od uvedení do provozu proběhne revize všech domovních čistíren odpadních
vod.
Na dotaz odpovídá, že je možné používat běžné přípravky na mytí nádobí, na praní. Není
třeba používat speciální - ekologické. Dál odpovídá na dotaz ohledně přívalových dešťů, že
jsou čistírny zabudovány 15 cm nad zem, neměly by se při normálních deštích zaplavit.
Pokud by se tak stalo, bude třeba vyměnit např. elektroniku. Zálivka by se neměla používat na
např. kořenovou zeleninu cca měsíc před sklizní.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.004-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o DČOV v Přibyslavicích sdělené Ing. Topolem.

ad 5)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné o schváleném rozpočtovém opatření č. 4/2019 které
schválil sám, což mu v některých případech umožňuje zákon o obcích. Rozpočtové opatření
se týkalo účtování voleb do Evropského parlamentu. Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto
informace vzali na vědomí.
Usnesení č.005-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o rozpočtovém opatření č. 4 v roce 2019.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení rozpočtového opatření č. 5/2019.
Přečetl důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 5. Zastupitelům byly podklady
odeslány e-mailem k nastudování. Starosta se dotázal, zda zastupitelé schvalují rozpočtové
opatření č. 5. Zastupitelé rozpočtové opatření č. 5 schválili.
Usnesení č.006-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2019.
ad 7)
Starosta Josef Klaus sdělil přítomným, že byla Obci Vlkaneč doručena faktura č. 190100017,
ze dne 16.6.2019, od Plynofikace Ledečska, svazek obcí se sídlem v Leštině u Světlé nad
Sázavou. Faktura je na úhradu nákladů spojených s provozem svazku obcí dle počtu obyvatel,
v částce 9 225,- Kč. Dodává, že obec již několik let tento příspěvek dobrovolnému svazku
obcí – Plynofikace Ledečska neplatí, neboť to nevede k vyřešení problému s ukončením
členství ve svazku. Obci zbývá dořešit čtyři věcná břemena, v současné době jsou
rozpracované na Geodézii Ledeč n. Sázavou. Obec chtěla již v minulosti ze svazku obcí
vystoupit, ale není to možné. Je nutné, aby všechny obce ve svazku obcí měly vypořádané své
závazky a poté by mohl být celý svazek obcí rozpuštěn.
Starosta se dotázal přítomných zastupitelů, zda souhlasí s tím, aby byla uhrazena faktura č.
190100017, ze dne 16.6.2019 (DSO Plynofikace Ledečska) na částku 9 225,-Kč. Zastupitelé
s úhradou faktury nesouhlasí.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdrželo se 0
Usnesení č.007-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Zamítá: Úhradu faktury č. 190100017, ze dne 16.6.2019, od DSO Plynofikace Ledečska,
na částku 9 225,-Kč, za náklady spojené s provozem svazku dle počtu obyvatel.
II.)Ukládá: Informovat DSO Plynofikace Ledečska, že faktura č. 190100017 nebude
uhrazena. Termín do 31.7. 2019. Zodpovídá starosta.
ad 8)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné o podmínkách při vyřizování úvěru u České
spořitelny. Než budou obci přiděleny dotace na opravu rybníků Kocanda, Polňák a Pražák,
Obec Vlkaneč si vyřídí překlenovací úvěr. Bylo jednáno s Českou spořitelnou, u které má
obec zřízen běžný účet, návrh úvěru činil 3 400 000,-Kč, úrok činí 1,96 procent, poplatky
nebudou účtované žádné - za předčasné splacení, za nedočerpání atd., doba splatnosti je 8 let.
Ještě se zpracovává návrh na úvěr ve výši 3 000 000,-Kč, s vyšším úročením, ale kratší dobou
splatnosti. Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.

Usnesení č.008-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o úvěru u České spořitelny.

ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na uzavření smlouvy o vybudování plynové
přípojky s panem M. J. Pan J. je vlastníkem pozemku - parc. číslo 41, na kterém chce stavět
rodinný dům. Chce si nechat vybudovat plynovou přípojku z obecního pozemku. Obci byla
doručena žádost o souhlas s napojením. Ve smlouvě jsou uvedené podmínky, za kterých bude
napojení provedeno. Dotázal se zastupitelů, zda souhlasí s uvřením smlouvy o vybudování
plynové přípojky. Zastupitelé uzavření smlouvy, o vybudování plynové přípojky k pozemku
pana J. parc. číslo 41 z obecního pozemku, schvalují.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o vybudování plynové přípojky s panem M. J. Vlkaneč, parc.
č. 41.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o vybudování plynové přípojky s panem M. J. Vlkaneč, parc. č.
41. Termín do 31.7.2019. Zodpovídá starosta.

ad 10)
Diskuse
Místostarosta Novák sděluje, že na příští schůzi zastupitelstva obce v měsíci srpnu 2019 bude
pozván Ing. Merenus (projektant) a seznámí přítomné se studií na komunitní centrum Vlkaneč
– víceúčelovou halu se zapracovanými připomínkami.
Zastupitelka Nováková uvádí, že pokud si každá obec obstará kámen, na který by bylo možné
připevnit pamětní štítek k nově vysazeným lípám ke stému výročí založení republiky,
místostarosta Špalek obstará pamětní štítky z eloxovaného hliníku.
Dále sděluje, že se výtisk červencového Zpravodaje Obce Vlkaneč nevejde na 10 stránek,
proto oslovila tiskaře se žádostí o informaci o ceně, pokud by měl zpravodaj 12 stránek.
Zastupitelka Nováková oslovuje místní ženy, zda by se také zapojily do pečení štrůdlu na
Letní slavnosti ve Vlkanči a zároveň všechny zve na tuto akci.
Zastupitelka Nováková se paní L. dotazuje, zda již ví, kdy bude Vánoční koncert
v Přibyslavicích. Je třeba se domluvit, aby se termíny koncertů nekryly. Paní L. sděluje, že u
nich bývá Vánoční koncert víkend před Štědrým dnem, který je spojen s možností si odnést
z kostela betlémské světlo. Zastupitelka Nováková zjišťuje i u Mikroregionu Čáslavsko
možnost pozvat hudebníky do kostela ve Vlkanči.
Paní H. vyzývá obyvatele Obce Vlkaneč, aby jezdili svědomitě a pomalu v obci. V obci
Přibyslavice byla sražena srna a řidič ujel. Lidé by se měli chovat ke zvířatům s úctou.
Pan V. sděluje, že na návsi v Přibyslavicích je gauč a matrace. Lidé to tam přivezli, když byl
svoz nebezpečného odpadu. Ale gauč a matrace patří do sběrného dvora. Žádá, aby byli
obyvatelé informováni o provozní době Sběrného dvora v Golčově Jeníkově, kam tyto věci
patři.
Pan P. žádá, zda by do vývěsky obce v Přibyslavicích mohla být vyvěšena provozní doba
Sběrného dvora v Golčově Jeníkově.

Pan V. informuje, že u Kociánových nefunguje rozhlas a nesvítí tam pouliční světlo. Starosta
sděluje, že zajistí opravu.
Pan P. informuje, že je ve špatném stavu cesta k vodárně (nad Kocandou), jestli by nebylo
možné cestu opravit. Starosta odpovídá, že zatím na to nejsou finanční prostředky. Po cestách
jezdí těžké stroje, proto jsou cesty rozježděné.
Usnesení č.010-08/2019/ZO ze dne 10.7.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o studii komunitního centra ve Vlkanči.
- Informace o pamětních štítcích k nově vysazeným lípám.
- Informace o možném zvýšení kapacity stránek Zpravodaje Obce Vlkaneč.
- Žádost o informování obyvatel o provozní době Sběrného dvora v Golčově Jeníkově.
-Informaci o nefunkčním rozhlase a rozbitém pouličním světle u Kociánových
v Přibyslavicích.
- Informace o špatném stavu cesty k vodárně.

Rekapitulace usnesení z 11. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 10.7.2019 v
Přibyslavicích:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
- Informace o DČOV v Přibyslavicích sdělené Ing. Topolem.
- Informace o rozpočtovém opatření č. 4 v roce 2019.
- Informace o úvěru u České spořitelny.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 10.7.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 10.7.2019 – Kořínek Luboš, Novák Oldřich.
- Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2019.
- Uzavření smlouvy o vybudování plynové přípojky s panem M. J. Vlkaneč, parc. č. 41.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Úhradu faktury č. 190100017, ze dne 16.6.2019, od DSO Plynofikace Ledečska, na částku
9 225,-Kč za náklady spojené s provozem svazku dle počtu obyvatel.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Informovat DSO Plynofikace Ledečska, že faktura č. 190100017 nebude uhrazena. Termín
do 31.7. 2019. Zodpovídá starosta.

- Uzavřít smlouvu o vybudování plynové přípojky s panem M. J. Vlkaneč, parc. č. 41. Termín
do 31.7.2019. Zodpovídá starosta.

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

Zapsala: dne 10.7.2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Kořínek Luboš
Novák Oldřich

Klaus Josef

