Zápis
z 19. mimořádné schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne
27.11.2019 ve Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina,
Cempírková Jaroslava, Semrádová Bohumila, Vágner Václav (příchod v 18:20
hod.),
Omluvení zastupitelé: Špalek Vincent pro nemoc
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Semrádová Bohumila, Kořínek Luboš
Přítomní občané: 3

Program:
1) Schválení programu ZO 27.11.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 27.11.2019
3) Kontrola usnesení ZO 13.11.2019.
4) Ţádosti spolků o dotaci
5) Rozpočtové opatření
6) Návrh rozpočtu
7) Prezentace domu pro seniory
8) LD Chraňboţ
9) Stanovení ceny řeziva
10) Střednědobý výhled
11) Struha za drahou
12) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
mimořádné schůze zastupitelstva obce dne 27.11.2019. Dodal, ţe se omluvil místostarosta
Špalek Vincent, 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 7, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.001-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 27.11.2019.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ZO dne 27.11.2019 byli Semrádová
Bohumila a Kořínek Luboš. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.002-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 27.11.2019 – Semrádová Bohumila a Kořínek
Luboš.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 13.11.2019.
Některé body byly splněny, u některých běţí lhůta na vyřízení. Stále trvá oprava rybníka
v Přibyslavicích pro nedostatek vody.
Usnesení č.003-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO – ze dne 13.11.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus uvedl, ţe na poslední schůzi zastupitelstva obce dne 13.11.2019 nebyl
odhlasován bod programu č. 17, proto je nutné jej dnes opět projednat. Starosta navrhuje, aby
se spolkům (MS Diana, TJ Sokol Vlkaneč z.s., ZO ČSCH Vlkaneč, SDH Vlkaneč, SDH
Přibyslavice, SDH Kozohlody), které si podaly ţádost o dotaci, schválily částky, o které si
ţádají. Částky byly zakomponované do návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Poté proběhla
diskuse mezi zastupiteli, probíralo se převáţně, zda by nešlo nastavit určité hranice v čerpání
dotací. Byla projednána ţádost SDH Kozohlody o částku 10 000,-Kč na výročí spolku. Po
další diskusi byla přijata shoda, ţe se při desetiletém výročí bude tato částka přispívat všem
spolkům.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro MS Diana Vlkaneč ve
výši 30 000,-Kč.
Hlasování: pro 8, 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 8, proti 0, zdrţelo se 0
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro ZO ČSCH Vlkaneč ve
výši 30 000,-Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro SDH Vlkaneč ve výši
30 000,-Kč.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro SDH Přibyslavice ve
výši 25 000,-Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro SDH Kozohlody ve
výši 30 000,-Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s poskytnutím dotace pro SDH Kozohlody ve
výši 10 000,-Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţelo se 1
Usnesení č.004-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Dotaci pro MS Diana Vlkaneč ve výši 30 000,-Kč, dotaci pro TJ Sokol
Vlkaneč, z.s. ve výši 40 000,-Kč, dotaci pro ZO ČSCH Vlkaneč ve výši 30 000,-Kč, dotaci
pro SDH Vlkaneč ve výši 30 000,-Kč, dotaci pro SDH Přibyslavice ve výši 25 000,-Kč, dotaci
pro SDH Kozohlody ve výši 30 000,-Kč a 10 000,-Kč.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení rozpočtového opatření č.
10/2019. Přečetl důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 10. Zastupitelům byly
podklady odeslány e-mailem k nastudování. Po diskusi se starosta dotázal, zda zastupitelé
schvalují rozpočtové opatření č. 10. Zastupitelé rozpočtové opatření č. 10 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.005-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 10/2019.
ad 6)
Starosta Josef Klaus uvedl, ţe do návrhu rozpočtu byla zahrnuta vyšší částka o 100 000,-Kč
na odpady, dále byla navýšena částka na nákup obecního automobilu – navýšení o 800 000,Kč, někteří zastupitelé navrhli částku 700.000,- Kč. Zastupitelé s tímto souhlasí. Zastupitel
Altmann dále navrhuje, aby byla opravena cesta k Tichovým a Altmannovým ve Vlkanči.
Stále se to nějak upravuje a není to zcela vyhovující, a proto si myslí, ţe by bylo dobré např.
udělat tam asfaltovou cestu. Probíhá diskuse, závěrem je řečeno, ţe se nyní čeká, aţ bude
firma pana Rokose dělat přípojky k pozemku pana Javůrka, poté bude cesta odbagrována a
naveze se tam „škrábanka“, která se zhutní. Do konce tohoto roku by to mělo být hotovo a
mělo by to na pár let postačit. Dále byly prodiskutovány ještě další poloţky rozpočtu. Starosta
se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s takto vytvořeným návrhem rozpočtu pro rok 2020.
Zastupitelstvo návrh rozpočtu pro rok 2020 schválilo. Rozpočet bude schválen na
prosincovém ZO.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.006-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh rozpočtu pro rok 2020.
ad 7)
Starosta Josef Klaus předal slovo zastupitelce Semrádové, která přítomným odprezentovala
projekt domu pro seniory. Zastupitelka Semrádová tento projekt, který je situovaný do obce
Vlkaneč – zahrada za farou, vypracovala jako svoji diplomovou práci. Starosta uvedl, aby tyto
informace vzali zastupitelé na vědomí.

Usnesení č.007-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o projektu domu pro seniory.
ad 8)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným informace z konané schůze představenstva LD
Chraňboţ, jeden z hlavních bodů byla výstavba nového sídla. Projekt byl upraven dle
poţadavků představenstva a stavební komise představenstva LD s ohledem na finanční
stránku. Nyní je třeba, aby dali LD Chraňboţ souhlas ostatní zástupci obcí na členské schůzi.
Někteří členové představenstva se obávají toho, ţe LD při současné kalamitě kůrovce a
menším zpeněţování nebude schopno vyplácet příspěvky obcím za podíly v LD. LD
Chraňboţ letos těţí kalamitní dřevo a zatím se daří dřevo prodávat. Je zaţádáno o dotaci na
boj s kůrovcem ve výši cca 4 mil. korun. Dne 10.12.2019 se uskuteční členská schůze LD
Chraňboţ a starosta potřebuje stanovisko zastupitelstva k výstavbě – buď ano nebo ne.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s výstavbou nového sídla LD Chraňboţ (správní
budova a byt). Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.008-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Výstavbu nového sídla LD Chraňboţ.
ad 9)
Starosta Josef Klaus sdělil přítomným, ţe obecní úřad Vlkaneč vzhledem ke kůrovcové
kalamitě nechal nařezat z kulatiny prkna (cca 20 m3). Jedná se o materiál, který bude pouţit
k opravě lešeňových podláţek a k dalšímu pouţití OÚ a spolkům, ale je moţnost i prodeje. Je
třeba stanovit prodejní cenu, pokud by byli zájemci o odkoupení. Starosta dále uvedl, jak se
pohybují prodejní ceny. Místostarosta Novák doporučil cenu 3 500,-Kč/m3 plus DPH.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s prodejní cenou řeziva ve výši 3 500,-Kč/m3 plus
DPH. Zastupitelé jeho návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.009-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Prodejní cenu řeziva ve výši 3 500,- Kč/m3 plus DPH.
ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, ţe je třeba projednat návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2021-2025. Zastupitelům byl odeslán e-mailem k nastudování. Jedná se o
odhad stanovení rozpočtové oblasti příjmů a výdajů a způsob financovaní. Proběhla diskuse,
ve které bylo vysvětleno, ţe podle zákona má obec mít platný střednědobý výhled na dva roky
nad rozpočet obce. Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2021-2025.
Zastupitelé návrh schválili.
Střednědobý výhled bude schválen na prosincovém ZO.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.010-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025.

ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, ţe byla domluvena s firmou Holcner – doprava,
s.r.o. spolupráce při zatrubnění struhy u parcel za ţelezničním přejezdem ve Vlkanči. Firma
představila OÚ Vlkaneč velmi lukrativní nabídku na zatrubnění struhy v částce 100 244,-Kč
bez DPH. Proto je třeba nabídku projednat a popř. schválit. K zatrubnění budou vyuţity
trubky, které má obec jiţ zakoupené a uloţené v MŠ. Starosta se dotázal zastupitelů, zda
schvalují nabídku firmy Holcner – doprava, s.r.o. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo - na
zatrubnění struhy u parcel za ţelezničním přejezdem. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.011-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Nabídku firmy Holcner – doprava, s.r.o. na zatrubnění struhy u parcel za
ţelezničním přejezdem ve Vlkanči v částce 100 244,-Kč bez DPH.
II.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o dílo s firmou Holcner – doprava, s.r.o. na zatrubnění
struhy u parcel za ţelezničním přejezdem.
III.)Ukládá: Uzavřít s firmou Holcner – doprava, s.r.o. smlouvu o dílo. Termín do 5.12.2019.
Zodpovídá starosta.
ad 12)
Diskuse
Ředitelka ZŠ a MŠ Vlkaneč přednesla kapacity ZŠ – 40 ţáků, MŠ – 25 dětí, ŠD – 18 dětí, ŠJ
– 50 obědů. Kapacity prozatím nejsou naplněné. Na jaře příštího bude řešit moţné navýšení
kapacity školní jídelny na 60 obědů, jinak by měly být ostatní kapacity do příštích let
dostačující. Hlavním problémem je tělocvična, která základní škole schází - mělo by se začít
řešit. Paní ředitelka dále sdělila, co by bylo třeba v nadcházejícím období opravit či upravit
v budovách ŢŠ a MŠ Vlkaneč. Předkládá podklady.
Starosta Josef Klaus sděluje, ţe členové SDH Kozohlody údajně nevěděli, ţe mohou čerpat
příspěvek na vánoční koncert. Zastupitelka Nováková uvádí, ţe si myslela, ţe jim to pan
místostarosta Špalek sdělil v době, kdy se na to vyčleňovaly finanční prostředky v rozpočtu
obce. Snad je ještě čas to napravit.
Zastupitelka Nováková se dotazuje, zda by bylo moţné přispět TJ Sokol Vlkaneč např. na
sekání hřiště. Místostarosta Špalek ji informoval, ţe by to bylo moţné – v rámci údrţby
obecních ploch.
Starosta odpovídá, ţe to musí nejprve s místostarostou Špalkem projednat – co tím myslel.
Pan H. sděluje, ţe na schůze zastupitelstva obce dochází pravidelně, aby věděl, co se děje a co
se řeší. Ale při posledních schůzích nebyl spokojen. Několik bodů z programu schůze bylo
zdlouhavě projednáváno, myslí si, ţe je to zbytečné. Zúčastnění odchází dříve, protoţe
nevydrţí 4 hodiny na schůzi ZO. Dodává, ţe by se to nemělo takto protahovat.
Pan R. odpovídá na dotaz zastupitelky Cempírkové, jak dopadla účast ZO ČSCH Vlkaneč na
mezinárodní soutěţi v Lysé nad Labem. Z celkového počtu 50 přihlášených obsadili 13 místo.
Pan R. nabízí, ţe pokud by bylo třeba, mohli by např. v příštím roce zajistit dárečky pro děti –
med v nádobě ve tvaru medvídka. Je moţné se na ně obrátit.

Usnesení č.012-16/2019/ZO ze dne 27.11.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o kapacitách v ZŠ a MŠ Vlkaneč.
- Potřebné opravy a úpravy v ZŠ a MŠ Vlkaneč.
- Dotaz na moţný příspěvek na sekání hřiště.
- Informace o účasti ZO ČSCH Vlkaneč na soutěţí v Lysé nad Labem
- Nabídku pana R. na dárky pro děti.

Rekapitulace usnesení z 19. mimořádné schůze zastupitelstva obce Vlkaneč
konané dne 27.11.2019 ve Vlkanči
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
- Informace o projektu domu pro seniory.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 27.11.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 27.11.2019 – Semrádová Bohumila, Kořínek Luboš.
- Dotaci pro MS Diana Vlkaneč ve výši 30 000,-Kč, dotaci pro TJ Sokol Vlkaneč, z.s. ve výši
40 000,-Kč, dotaci pro ZO ČSCH Vlkaneč ve výši 30 000,-Kč, dotaci pro SDH Vlkaneč ve
výši 30 000,-Kč, dotaci pro SDH Přibyslavice ve výši 25 000,-Kč, dotaci pro SDH Kozohlody
ve výši 30 000,-Kč a 10 000,-Kč.
- Rozpočtové opatření č. 10/2019.
- Návrh rozpočtu pro rok 2020.
- Výstavbu nového sídla LD Chraňboţ.
- Prodejní cenu řeziva ve výši 3 500,- Kč/m3 plus DPH.
- Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025.
- Nabídku firmy Holcner – doprava, s.r.o. na zatrubnění struhy u parcel za ţelezničním
přejezdem ve Vlkanči v částce 100 244,-Kč bez DPH.
- Uzavření smlouvy o dílo s firmou Holcner – doprava, s.r.o. na zatrubnění struhy u parcel za
ţelezničním přejezdem.

Zastupitelstvo obce zamítá:

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uzavřít s firmou Holcner – doprava, s.r.o. smlouvu o dílo. Termín do 5.12.2019 Zodpovídá
starosta.

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

Zapsala: dne 27.11.2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Semrádová Bohumila
Kořínek Luboš

Klaus Josef

