Zápis
z 18. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 13.11.2019 ve
Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina,
Cempírková Jaroslava, Špalek Vincent, Semrádová Bohumila, Vágner Václav
(příchod v 19:45 hod.),
Omluvení zastupitelé: Altmann Josef, Kořínek Luboš
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Novák Oldřich, Špalek Vincent
Přítomní občané: 7

Program:
1) Schválení programu ZO 13.11.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 13.11.2019
3) Kontrola usnesení ZO 9.10.2019 a 31.10.2019.
4) Zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě VHS
5) Rozbor hospodaření za 3.čtvrtletí
6) Ţádost o odprodej parcely Vlkaneč
7) Ţádost o odprodej parcely Vlkaneč
8) Ţádost o odprodej parcely Přibyslavice
9) Plynofikace Ledečska DSO – pozvánka na členskou schůzi
10) Ţádost o připojení na vodovodní řád přes obecní pozemek
11) Ţádost o uvolnění prostředků škola plavání
12) Plán inventur
13) Sloţení inventarizačních komisí
14) Návrh na likvidaci majetku obce v MŠ
15) Rozpočtové opatření č. 9
16) Oplechování oken na OÚ
17) Ţádost spolků o dotace
18) Stanovení platů zastupitelů od 1.1.2020
19) Sestavení návrhu rozpočtu
20) Prezentace projektu domu pro seniory
21) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 13.11.2019. Dodal, ţe se omluvili zastupitelé Luboš
Kořínek a Josef Altmann, pan Václav Vágner přijede později. Dále se dotázal ostatních
zastupitelů, zda chtějí do programu něco doplnit. Jelikoţ tomu tak nebylo, dal hlasovat o
schválení programu. Zastupitelstvo návrh programu schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.001-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 13.11.2019.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ZO dne 13.11.2019 byli Novák Oldřich a
Špalek Vincent. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.002-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 13.11.2019 – Novák Oldřich a Špalek Vincent.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 9.10.2019 a
z mimořádného zasedání ZO ze dne 31.10.2019. Všechny body byly splněny, stále trvá
oprava rybníka v Přibyslavicích pro nedostatek vody.
Usnesení č.003-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO – ze dne 9.10.2019 a ze dne
31.10.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla uzavřena s VHS Vrchlice – Maleč, a.s. smlouva o
zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě. Pro vyznačení sluţebnosti inţenýrské sítě byl vypracován
geometrický plán. Jedná se o právo vstupu na sluţebný pozemek za účelem umístění, údrţby
a oprav inţenýrských sítí atd.. Sluţebnost se zřizuje bezúplatně. Smlouva byla zastupitelům
zaslána e-mailem k prostudování. Jde o přivaděč vody ke stavebním parcelám u Kovářáku.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh na uzavření
smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.004-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě s VHS Vrchlice –
Maleč, a.s..
II.)Ukládá: Uzavřít s VHS Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o zřízení sluţebnosti inţenýrské
sítě. Termín do 30.11.2019, zodpovídá starosta.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům návrh na schválení rozboru
hospodaření za 3. čtvrtletí 2019. Zastupitelům byl rozbor hospodaření odeslán e-mailem
k prostudování. Starosta Klaus přečetl konečné zůstatky účtů ke dni 30.9.2019 a konečný
zůstatek dluhů ke dni 30.9.2019. Zastupitelé neměli ţádné další dotazy.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s návrhem rozboru hospodaření za 3. čtvrtletí
2019. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.005-15//2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí roku 2019.
ad 6)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla prodána stavební parcela č. 1197/11 v k.ú. Vlkaneč o
výměře 1 433 m2, panu M. M. a slečně K. Č., kteří si podali ţádost o odkoupení. Cena je
stanovena na 245,-Kč za m2 plus DPH. Záměr prodat pozemky je otevřen od 29.1.2018.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.006-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej stavební parcely č. 1197/11 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1.433 m2, panu M.
M. a slečně K. Č. Prodejní cena činí 245,-Kč za m2 plus DPH.
II.)Ukládá: Uzavřít s panem M. a slečnou Č. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 1197/11 v
k.ú Vlkaneč. Termín do 30.11.2019, zodpovídá starosta.
ad 7)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla prodána stavební parcela č. 1197/1 v k.ú. Vlkaneč o
výměře 1.458 m2, panu K. N. a paní P. N., kteří si podali ţádost o odkoupení. Cena je
stanovena na 245,-Kč za m2 plus DPH. Záměr prodat pozemky je otevřen od 29.1.2018.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.007-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej stavební parcely č. 1197/1 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1.458 m2, panu K.
N. a P. N. Prodejní cena činí 245,-Kč za m2 plus DPH.
II.)Ukládá: Uzavřít s panem N. a s paní N. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 1197/1 v k.ú
Vlkaneč. Termín do 30.11.2019, zodpovídá starosta.
ad 8)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byla prodána stavební parcela č. 656/3 v k.ú. Přibyslavice o
výměře 1.195 m2, panu J. K. a paní E. K. Z., kteří si podali ţádost o odkoupení. Cena je
stanovena na 120,-Kč za m2 plus DPH. Záměr prodat pozemky je otevřen od 24.4.2018
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.008-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodej stavební parcely č. 656/3 v k.ú. Přibyslavice, o výměře 1 195 m2, panu J.
K. a paní E. K. Z. Prodejní cena činí 120,-Kč za m2 plus DPH.
II.)Ukládá: Uzavřít s panem K. a paní K. Z. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 656/3 v k.ú
Přibyslavice. Termín do 30.11.2019, zodpovídá starosta.

ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným informace o zaslané pozvánce na členskou schůzi
DSO Plynofikace Ledečsko. Uvedl, ţe je třeba domluvit, kdo na členskou schůzi pojede a
s jakým stanoviskem. Po menší diskusi bylo domluveno, ţe členské schůze se zúčastní
starosta Josef Klaus, se stanoviskem – ţe i nadále nebudeme hradit jimi poţadované poplatky,
neboť nejsou vidět nějaké kroky k tomu, aby se něco vyřešilo. Starosta sdělil zastupitelům,
aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.009-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o nadcházející členské schůzi DSO Plynofikace Ledečsko.
ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl ţádost pana T. z Kozohlod, který se chce napojit
k vodovodnímu řádu a potřebuje souhlas, aby mohl vést přípojku přes obecní pozemek. Pan
T. vše uvede do původního stavu. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s ţádostí pana T.
souhlasí.
Zastupitelé ţádost schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.010-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Ţádost pana T. z Kozohlod - napojení na vodovodní řád přes obecní pozemek.
II. Ukládá : Uzavřít s panem T. smlouvu o připojení na vodovodní řád. Termín: do
30.112019, zodpovídá starosta
ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl ţádost školské rady ZŠ a MŠ Vlkaneč o uvolnění finančních
prostředků na proplacení příspěvku ţákům ZŠ a MŠ Vlkaneč na dopravu na plavecký kurz do
Kutné Hory. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s ţádostí školské rady o uvolnění finančních
prostředků souhlasí.
Zastupitelé ţádost schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.011-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Ţádost školské rady ZŠ a MŠ Vlkaneč o uvolnění finančních prostředků na
proplacení příspěvku ţákům ZŠ a MŠ Vlkaneč na dopravu na plavecký kurz.
ad 12)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným Plán inventur obecního majetku. Termín zahájení
inventarizace je stanoven na 2.1.2020, termín ukončení inventarizace je stanoven na
31.1.2020.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.012-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Plán inventur obecního majetku.
ad 13)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby předsedou inventarizační komise byl Oldřich Novák a
členové inventarizační komise by byli Josef Klaus, Vincent Špalek, Kořínek Luboš, Vágner
Václav a Novotná Lenka. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí se sloţením
inventarizační komise nebo zda navrhují někoho jiného nebo dalšího.

Zastupitelé schválili navrţené sloţení inventarizační komise.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.013-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Sloţení inventarizační komise: předseda – Oldřich Novák, členové - Josef
Klaus, Vincent Špalek, Kořínek Luboš, Vágner Václav a Novotná Lenka.
ad 14)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byl zlikvidován starý vyřazený nábytek z MŠ Vlkaneč, který
má dnes nulovou hodnotu a je jiţ nepotřebný, popř. rozbitý. Součástí likvidace je i odepsání
likvidovaného majetku z inventurních seznamů. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí
s likvidací starého vyřazeného nábytku z MŠ Vlkaneč. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.014-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Likvidaci starého vyřazeného nábytku z MŠ Vlkaneč.
ad 15)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení rozpočtového opatření č. 9/2019.
Přečetl důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 9. Zastupitelům byly podklady
odeslány e-mailem k nastudování. Starosta se dotázal, zda zastupitelé schvalují rozpočtové
opatření č. 9. Zastupitelé rozpočtové opatření č. 9 schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.0015-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 9/2019.
ad 16)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným nabídku firmy J. Š. na oplechování oken na budově
OÚ v cenové nabídce 5 000,-Kč. Dodal, ţe je třeba okna oplechovat, aby nezatékala voda pod
okna. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s oplechováním oken a s nabídkou firmy J.
Š.
Zastupitelé s oplechováním oken na budově OÚ i s cenovou nabídkou souhlasí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.0016-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Oplechování oken na budově OÚ s cenovou nabídkou firmy J. Š. v částce
5 000,-Kč.
ad 17)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným ţádosti spolků (MS Diana, TJ Sokol Vlkaneč ,ZO
ČSCH Vlkaneč, SDH Vlkaneč, SDH Přibyslavice, SDH Kozohlody) o dotace – peněţité
transfery. Zastupitelům byly ţádosti odeslány e-mailem k nastudování. Zastupitelka
Nováková uvedla, ţe má k některým ţádostem výhrady, dotazovala se na potřebné
zúčastněných zástupců. Zastupitelka Cempírková se také dotazovala k danému tématu.
Starosta s místostarostou Špalkem v diskusi zpochybnili vlastnictví kabin TJ Sokol Vlkaneč.
Zjistili to při vyhledávání na webových stránkách katastrálního úřadu a dohledávání
patřičných smluv. Dodávají, ţe nenašli ţádnou nájemní smlouvu, která by jejich slova
vyvracela. K dispozici předkládají nájemní smlouvu na pozemek-hřiště, ale jiná nájemní

smlouva nebyla dohledána. Vzhledem k tomu by mohlo být uvolněno z rozpočtu obce na
opravu obecního majetku např. 200.000,-Kč, dotace pro TJ Sokol Vlkaneč 30.000,-Kč.
Zastupitelka Nováková je z této informace konsternována. Uvádí, ţe budova kabin je ve
vlastnictví TJ Sokol Vlkaneč dlouhodobě a pozemek pod budovou je ve vlastnictví obce
Vlkaneč, nebyla však nalezena nájemní smlouva. Starosta poznamenal, ţe vyhledá všechny
relevantní dokumenty a uvede věc do souladu.
Po diskusi se starosta dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro MS Diana
Vlkaneč ve výši 30 000,-Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro TJ Sokol Vlkaneč ve
výši 40 000,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţelo se 1
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro ZO ČSCH Vlkaneč ve
výši 30 000,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţelo se 1
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro SDH Vlkaneč ve výši
30 000,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţelo se 1
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro SDH Přibyslavice ve
výši 25 000,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţelo se 1
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro SDH Kozohlody ve
výši 40 000,-Kč.
Hlasování: pro 3, proti 1, zdrţelo se 2
Usnesení č.0017-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení z důvodu nedostatečného nadpolovičního počtu
hlasujících zastupitelů.
ad 18)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, ţe je moţné navýšit zastupitelům a místostarostům
od ledna příštího roku platy. Dodává, ţe plat zastupitelů je v současné době při spodní hranici
a od ledna příštího roku opět platy zastupitelů navyšují. V úvahu by přicházelo navýšení pro
zastupitele o 300,-Kč nebo o 500,-Kč měsíčně, a 1.000,-Kč pro místostarosty. Starosta
konstatoval, ţe varianta 300,- a 1.000,- byla zapracována do návrhu rozpočtu, ale lze ji
změnit. Vyzval zastupitelé, aby navrhli částku. Zastupitelka Cempírková uvádí, ţe by se
drţela té niţší verze – tzn. navýšení o 300,-Kč měsíčně pro kaţdého zastupitele. Zastupitelky
Semrádová a Nováková se přidávají k návrhu zastupitelky Cempírkové.
Poté se starosta Klaus dotazuje, zda zastupitelé souhlasí se zvýšením jejich měsíčního platu o
300,-Kč s účinností od ledna roku 2020 a o 1.000,-Kč místostarostům. Zastupitelé návrh
schválili.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţelo se 1
Usnesení č.0018-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zvýšení platu zastupitelů o 300,-Kč měsíčně a místostarostů o 1.000,-Kč
s účinností od ledna roku 2020.
ad 19)
Starosta Josef Klaus sdělil přítomným, ţe byl vypracován návrh rozpočtu obce Vlkaneč pro
rok 2020. Vše je moţné ještě upravit. Dále předčítá příjmy a výdaje (jednotlivě
rozpoloţkované). Dodává, ţe budou jednotlivé poloţky do rozpočtu zapracované a poté bude

odesláno na e-mail všem zastupitelům. Bude nutné se ještě do konce měsíce sejít a vše
domluvit a projednat.
Starosta sdělil zastupitelům, aby vzali na vědomí návrh rozpočtu Obce Vlkaneč pro rok 2020.
Usnesení č.0019-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Návrh rozpočtu Obce Vlkaneč pro rok 2020.
V průběhu projednávání návrhu rozpočtu se dostavil zastupitel Vágner (19:45 hod.)
ad 20)
Tento bod byl přesunut na další schůzi zastupitelstva obce.
ad 21)
Diskuse
Starosta Klaus uvedl, ţe byla provedena finančním výborem kontrola OÚ Vlkaneč.
Zastupitelům byl protokol z kontroly odeslán e-mailem. Poţádal zastupitele Vágnera, aby se
ke kontrole vyjádřil. Zastupitel Vágner sdělil, ţe kontrola byla provedena důkladně, proběhla
ve dvou dnech. Závěrem nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Dodává, ţe je nutné dbát na
uzavírání smluv o dílo.
Starosta J. Klaus dále informuje, ţe došla finanční odměna za tříděný odpad od firmy
EKOKOM ve výši 34 024,-Kč.
Dále je diskutováno, ţe by bylo potřeba zakoupit další velký stan, který bude vyuţit při
pořádání akcí. A nutné se dále zamyslet, jak zajistit WC pro ţeny na kabinách, protoţe při
akcích je k dispozici jen jeden.
Zastupitelka Nováková opět odmítá zpochybnění vlastnictví kabin. Členové TJ Sokol Vlkaneč
se po celou dobu snaţí budovu kabin udrţovat, modernizovat. Tato diskuse byla ukončena
tím, ţe zastupitel Vágner vyhledal a ověřil v katastru nemovitostí, ţe budova kabin je ve
vlastnictví TJ Sokol Vlkaneč. Pozemek pod budovou je však ve vlastnictví obce. Bylo
vytčeno pouţivání neověřených informací při projednávání důleţitých bodu.
Zastupitelka Nováková a Cempírková uvádějí, ţe dne 29.11.2019 se koná v místním
pohostinství představení Divadélka kůzle pro děti a dne 1.12.2019 se koná rozsvícení
vánočního stromu ve Vlkanči. Ţádají starostu, zda by mohli obecní zaměstnanci pomoct např.
s rovnáním ţidlí v sále. Starosta uvádí, ţe pokud to bude během jejich pracovní doby, je to
moţné.
Pan H. sděluje, ţe v Přibyslavicích se bude rozsvěcet vánoční stromeček dne 7.12.2019, mají
to spojené s nadílkou pro děti od Mikuláše s čerty. Proto ţádá, zda by bylo moţné zase
poskytnout nějaký sponzorský dar ve formě sladké odměny pro děti – asi 20 ks. Pan Vágner
uvádí, ţe pokud to bude moţné, určitě s tím bude počítat.
Pan R. sděluje, ţe členové ZO ČSCH Vlkaneč mají v současné době své zástupce
v mezinárodní soutěţi, kde zastupují obec Vlkaneč. Dodává, ţe jsou akční a byl by se rád
zúčastnil i příštího setkání kulturní komise. Zastupitelka Nováková dodává, ţe mu odeslala
pozvánku na e-mail, ze kterého jí chodí příspěvky do zpravodaje. Došlo asi k nějakému šumu
v komunikaci. Poznamenala si, ţe příště mu pošle pozvánku na mobil. Dodává, ţe budeme
rádi, pokud se pan R. zúčastní setkání kulturní komise.

Usnesení č.020-15/2019/ZO ze dne 13.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o konané kontrole OÚ Vlkaneč.
- Informace o finanční odměně od firmy EKOKOM
- Informace o vlastnictví budovy kabin TJ Sokol Vlkaneč
- Informace o akcích v obcích (Divadélko kůzle, rozsvícení vánočních stromů v obcích)
- Informace o činnosti ZO ČSCH Vlkaneč.

Rekapitulace usnesení z 18. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne
13.11.2019 ve Vlkanči
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
- Informace o nadcházející členské schůzi DSO Plynofikace Ledečsko.
- Plán inventur obecního majetku.
- Návrh rozpočtu Obce Vlkaneč pro rok 2020.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 13.11.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 13.11.2019 – Novák Oldřich, Špalek Vincent.
- Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě s VHS Vrchlice – Maleč, a.s..
- Rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí roku 2019.
- Prodej stavební parcely č. 1197/11 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1.433 m2, panu M. M. a slečně
K. Č. Prodejní cena činí 245,-Kč za m2 plus DPH.
- Prodej stavební parcely č. 1197/1 v k.ú. Vlkaneč, o výměře 1.458 m2, panu K. N. a paní P.
N. Prodejní cena činí 245,-Kč za m2 plus DPH.
- Prodej stavební parcely č. 656/3 v k.ú. Přibyslavice, o výměře 1 195 m2, panu J. K. a paní E.
K. Z. Prodejní cena činí 120,-Kč za m2 plus DPH.
- Ţádost pana T. z Kozohlod - napojení na vodovodní řád přes obecní pozemek.
- Ţádost školské rady ZŠ a MŠ Vlkaneč o uvolnění finančních prostředků na proplacení
příspěvku ţákům ZŠ a MŠ Vlkaneč na dopravu na plavecký kurz.
- Sloţení inventarizační komise: předseda – Oldřich Novák, členové - Josef Klaus, Vincent
Špalek, Kořínek Luboš, Vágner Václav a Novotná Lenka.
- Likvidaci starého vyřazeného nábytku z MŠ Vlkaneč.
- Rozpočtové opatření č. 9/2019
- Oplechování oken na budově OÚ s cenovou nabídkou firmy J. Š. v částce 5 000,-Kč.
- Zvýšení platu zastupitelů o 300,-Kč měsíčně a místostarostů o 1.000,-Kč s účinností od
ledna roku 2020.

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení v bodu. č. 17 pro nedostatečný nadpoloviční počet
hlasujících zastupitelů.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uzavřít s VHS Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě. Termín
do 30.11.2019, zodpovídá starosta.
- Uzavřít s panem M. a slečnou Č. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 1197/11 v k.ú
Vlkaneč. Termín do 30.11.2019, zodpovídá starosta.
- Uzavřít s panem N. a s paní N. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 1197/1 v k.ú Vlkaneč.
Termín do 30.11.2019, zodpovídá starosta.
- Uzavřít s panem K. a paní K. Z. kupní smlouvu na stavební parcelu č. 656/1 v k.ú
Přibyslavice. Termín do 30.11.2019, zodpovídá starosta.
- Uzavřít s panem T. smlouvu o přípojce k vodovodnímu řádu. Termín do 30.11.2019,
zodpovídá starosta.

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

Zapsala: dne 13.11.2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Novák Oldřich
Špalek Vincent

Klaus Josef

