Zápis
z 9. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 12.6.2019 v
Kozohlodech
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann
Josef, Kořínek Luboš, Nováková Martina, Cempírková Jaroslava, Vágner
Václav, Semrádová Bohumila (příchod v 17:40 hod.)
Omluvení zastupitelé: Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Nováková Martina, Novák Oldřich
Přítomní občané: 16

Program:
1) Schválení programu ZO 12.6.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 12.6.2019
3) Kontrola usnesení ZO 15.5.2019
4) Školní jídelna
5) Informace o DČOV
6) CBS Kutnohorsko z nebe
7) Zateplení OÚ
8) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 12.6.2019 a dotázal se zastupitelů, zda chtějí do
programu něco doplnit. Jelikoţ tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.001-06/2019/ZO ze dne 12.6.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 12.6.2019.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 12.6.2019 byli Nováková Martina
a Novák Oldřich. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.002-06/2019/ZO ze dne 12.6.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 12.6.2019 – Nováková Martina, Novák Oldřich.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 15.5.2019.
Doplnil, ţe stále trvá oprava rybníka v Přibyslavicích, stále se v něm nezadrţuje voda. Pan B.
K. doplňuje, ţe jiţ byly opraveny čtyři trhliny a hledají další. Oprava rybníka stále trvá.
Ostatní body byly splněny.
Usnesení č.003-06/2019/ZO ze dne 12.6.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 15.5.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus předal slovo zastupitelce Novákové, která uvedla, ţe je třeba do
budoucna přemýšlet o navýšení kapacity školní jídelny při ZŠ a MŠ Vlkaneč, protoţe byl
vznesen dotaz od obyvatel ohledně kapacity ŠJ. Do budoucna by mohl vzniknout problém se
zajištěním stravování pro děti vyšších ročníků ZŠ.
Starosta Klaus namítá, ţe mluvil s paní ředitelkou , která sdělila, ţe se v současné době jedná
asi o cca dva obědy, které chybí. Ţádná oficiální ţádost nebo stíţnost nebyla předloţena.
V diskusi byly projednány dvě moţnosti řešení, co by navýšení kapacity obědů obnášelo. 1.
Navýšení kapacity ve stávající jídelně, coţ by znamenalo vyřešení sociálního zařízení,
kapacity kuchyně, a personální sloţení školní kuchyně. 2. Řešit situaci dovozem obědů, coţ
by znamenalo vyřešit prostor na vydávání obědů, zjistit cenu obědů a dovozu. Situace
prozatím není tak neúnosná, obědy nevyjdou jen pro minimum dětí, kterým je po domluvě
s rodiči zajistí prarodiče. Jelikoţ v obci přibývá dětí, je třeba situaci do budoucna řešit.
Závěrem bylo domluveno, ţe se můţe do budoucna oslovit okresní hygienická stanice a zjistit
podrobnosti. Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.004-06/2019/ZO ze dne 12.6.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o moţném navýšení kapacity školní jídelny v budoucnosti.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům průběh výstavby DČOV
v Přibyslavicích, je hotovo 21 čistíren. Vše zatím probíhá, jak má. Pokud vše půjde tak i
nadále, mohly by být všechny čistírny zabudované do tří týdnů. Zastupitelka Semrádová

sděluje, ţe ji oslovil pan P. Stěţoval si na montáţ čistíren – údajně není kvalitní podloţí, na
které jsou čistírny ukládány. Místostarosta Novák sděluje, ţe proběhlo v Přibyslavicích jiţ
několik kontrol a nikdo ho se zmíněným problémem neoslovil. Opětovně do Přibyslavic
dojede a věc projedná s panem P. Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na
vědomí.
Usnesení č.005-06/2019/ZO ze dne 12.6.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o průběhu výstavby DČOV v Přibyslavicích.
Stíţnost pana P.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným nabídku firmy CBS Kutnohorsko z nebe. Jedná se o
to, ţe bychom si zakoupili určitý počet fotoknih, ve kterých by byly fotografie obce Vlkaneč a
poté by je obec mohla prodávat nebo věnovat. Jedna kniha by pak cenově vyšla na cca 400,Kč. Zastupitelům byla nabídka odeslána na e-mail k prostudování. Zastupitelé se domluvili,
ţe nabídku nebudou akceptovat, cena knihy je vysoká, byl by problém s jejím prodejem.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.006-06/2019/ZO ze dne 12.6.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o nabídce firmy CBS Kutnohorsko z nebe.

ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl cenovou nabídku na dokončení zateplení obecního úřadu,
kterou předloţil pan J. H. Jedná se o přípravné práce, penetraci, rám na uchycení pamětní
desky, podbití, další materiál a práce v celkové výši 199. 300,- Kč. V minulém roce byla
dokončena zadní stěna, je potřeba dokončit zbytek, aby nedošlo k degeneraci jiţ lepeného
obkladového materiálu. Zároveň bude vyroben drţák na pamětní desku padlým v II. světové
válce. Po diskusi zastupitelé schválili nabídku na dokončení zateplení pod lepidlo v částce
199. 300,-Kč. Finální část zateplení bude provedena v příštím roce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţelo se 2
Usnesení č.007-06/2019/ZO ze dne 12.6.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Cenovou nabídku pana H. na dokončení zateplení OÚ pod lepidlo.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o dílo s panem J. H. na zateplení OÚ. Termín do 30.6.2019,
zodpovídá starosta.
ad 8)
Diskuse
Starosta Josef Klaus informuje, ţe mu došla nabídka na vyhotovení znaku a vlajky pro naši
obec za cenu 19 990,-Kč. Bylo domluveno, ţe nabídka prozatím nebude vyuţita, bude
vytvořena anketa na obecních stránkách pro všechny občany.
Dále starosta sděluje, ţe byl objednán projekt na rekonstrukci chodníků ve Vlkanči (od MŠ
k ZŠ a od autobusové čekárny k poště).
Místostarosta Špalek dodává, ţe je v plánu vytvořit další projekty – úprava návsí ve všech
třech obcích. Přes zimu se nechají projekty zhotovit.

Starosta Klaus dále sděluje, ţe kůrovec v obecních lesích natropil mnoho škod. Dřevo se
špatně prodává, prodejní cena je nízká. V příštím týdnu by se snad měla většina nakáceného
dřeva prodat – firmě UNO Leština, pila Krejčí a dále do Číny za cenu 900,-Kč za m3.
Místostarosta Špalek uvádí, ţe bylo v plánu do konce měsíce června tohoto roku zatrubnit
„škarpu“ u novostaveb za tratí . Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, ţe je třeba zakoupit
pevnostní potrubí s příslušenstvím, coţ by stálo obec cca 400 000,-Kč, takovou investici nelze
nyní z rozpočtu obce uvolnit. Bude projednán nový termín realizace.
Místostarosta Špalek dále sděluje, ţe se ve třetím kole výběrového řízení podařilo vybrat
firmu, která by zrealizovala plynové přípojky k parcelám za mostem. Zhotovitel je vybraný,
nyní trvá lhůta na odvolání. Poté bude zhotovitel schválen. Firma nabídla cenu cca 900 000,Kč s DPH, jedná se o firmu Gasko Kolín.
Místostarosta Novák sděluje, ţe hovořil s Ing. Merenusem, který měl přepracovat studii na
komunitní centrum - multifunkční halu a měla být k dispozici na dnešní schůzi zastupitelstva.
Ing. Merenus to ze zdravotních problémů nestihl a přislíbil, ţe studie se
zapracovanými připomínkami bude k dispozici na příští schůzi zastupitelstva.
Místostarosta Špalek informuje, ţe ke dni 30.6.2019 končí nájemní smlouva panu M.
(pronájem pohostinství a nebytových prostor v Přibyslavicích). Nájemní smlouva mu bude
prodlouţena, výše nájemného činí 1,-Kč měsíčně. V nájemní smlouvě byly upraveny tři body
– nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - do 30.6.2024, drobné opravy a údrţba do
6000,-Kč si bude pronajímatel hradit sám, nájemní smlouva je uzavřena pro klubové zařízení.
Veškeré energie bude hradit pan M. V prostorách se mohou konat oslavy, pan M. to vţdy
musí oznámit obecnímu úřadu. Obecní akce mají přednost.
Zastupitelka Nováková se dotazuje, zda by nebylo vhodné zakoupit kameny se štítky
k vysazeným lípám ve všech třech obcích. Na cedulkách by bylo vyryto datum jejich
vysázení. Zjistí moţné nabídky.
Zastupitelka Semrádová sděluje, ţe před domem Mafkových v Kozohlodech vyvěrá voda. Je
zde vedeno potrubí z rezervoáru pro starý vodovod, potrubí je narušené Je třeba vyřešit
odtok z tohoto rezervoáru. Mělo by se domluvit s panem J., který uţívá tuto vodu, ţe se
potrubí bude upravovat a poté zaslepit odtok, aby voda nevyvěrala na návsi.
Zastupitelka Nováková sděluje, ţe je zapotřebí půjčit na Letní slavnosti ve Vlkanči třetí velký
stan.
Pan Č. sděluje, ţe by měla paní ředitelka ZŠ dohlédnout na to, aby děti měly reflexní vesty na
sobě, pokud jdou na oběd a chodí po chodníku. Zastupitelka Cempírková namítá, ţe děti
potkává téměř denně, reflexní vesty sice nenosí, ale mají řádný doprovod a vţdy jdou po
chodníku.
Obyvatelé Kozohlod chválí ošetřené a ozdravené stromy v obcích.
Usnesení č.08-06/2019/ZO ze dne 12.6.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:

- Informace o nabídce na vyhotovení znaku a vlajky obce Vlkaneč.
- Informace o projektu na rekonstrukci chodníků ve Vlkanči.
- Informace o odloţeném termínu zatrubnění škarpy u novostaveb za tratí.
- Informace o prodeji dřeva z obecních lesů.
- Informaci o proběhlém výběrovém řízení
- Informace o prodlouţení nájemní smlouvy panu M.
- Informace o vyvěrající vodě v Kozohlodech
- Stíţnost pana P.
- Informace o moţném navýšení kapacity školní jídelny
Rekapitulace usnesení ze 9. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 12.6.2019 v
Kozohlodech:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
- Informace o moţném navýšení kapacity školní jídelny.
- Informace o průběhu výstavby DČOV v Přibyslavicích. .
- Informace o nabídce firmy CBS Kutnohorsko z nebe.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 12.6.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 12.6.2019 – Nováková Martina, Novák Oldřich.
- Cenovou nabídku pana H. na dokončení zateplení OÚ pod lepidlo

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uzavřít smlouvu o dílo s panem J. H. na zateplení OÚ. Termín

do 30.6.2019, zodpovídá starosta.

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

Zapsala: dne 12.6.2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Nováková Martina
Novák Oldřich

Klaus Josef

