Zápis
z 20. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 11.12.2019 v
Kozohlodech
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina,
Cempírková Jaroslava, Semrádová Bohumila, Špalek Vincent, Altmann Josef
Omluvení zastupitelé: Kořínek Luboš, Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Nováková Martina, Špalek Vincent
Přítomní občané: 21

Program:
1) Schválení programu ZO 11.12.2019
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 11.12.2019
3) Kontrola usnesení ZO 13.11.2019 a 27.11.2019
4) Schválení rozpočtu obce na rok 2020
5) Schválení střednědobého výhledu
6) Schválení rozpočtu PO ZŠ a MŠ na rok 2020
7) Schválení střednědobého výhledu PO ZŠ a MŠ
8) Rozpočtové opatření č. 11
9) Dohoda o provedení práce - kronikář
10) Zvýšení úplaty v MŠ Vlkaneč
11) Souhlas se začleněním obce Vlkaneč do turistické oblasti
12) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 11.12.2019. Do programu doplnil bod 11. Dodal, že se
omluvili zastupitelé Kořínek Luboš a Vágner Václav. Dále se dotázal ostatních zastupitelů,
zda chtějí do programu něco doplnit. Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení
programu. Zastupitelstvo návrh programu schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 11.12.2019.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ZO dne 11.12.2019 byli Nováková
Martina a Špalek Vincent. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 11.12.2019 – Nováková Martina, Špalek Vincent.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO ze dne 13.11.2019 a
ze dne 27.112019. Téměř všechny body byly splněny, zbývá podepsat smlouvu o odprodeji
stavební parcely v Přibyslavicích, kupující jsou v zahraničí, smlouva bude podepsána, jen co
se vrátí do ČR. Stále trvá oprava rybníka v Přibyslavicích pro nedostatek vody.
Usnesení č.003-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO – ze dne 13.11.2019 a ze dne
27.11.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2020. Dodal, že
sestavování rozpočtu se zastupitelstvo věnovalo již na posledních dvou schůzích ZO.
Zastupitelům bylo zodpovězeno vše, co požadovali. Navýšení některých částek bylo také
projednáno. Zastupitelům byly potřebné materiály odeslány e-mailem. Starosta přečetl
konečné příjmy a výdaje. Rozpočet obce na rok 2020 je schodkový, financován bude
přebytkem z minulých let.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují rozpočet obce na rok 2020. Zastupitelé rozpočet
obce na rok 2020 schválili bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.004-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočet obce na rok 2020 bez výhrad.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, že je třeba schválit střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2021-2025. Zastupitelům byl střednědobý výhled rozpočtu odeslán e-mailem
k nastudování. Jedná se o odhadní stanovení rozpočtové oblasti příjmů a rozpočtové oblasti
výdajů a způsob financovaní. Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2021-2025.

Zastupitelé střednědobý výhled rozpočtu schválili bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025 bez výhrad.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení rozpočtu PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2020.
Zastupitelům byl odeslán e-mailem k nastudování. Starosta přečetl celkové příjmy a celkové
výdaje. Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují rozpočet PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok
2020. Zastupitelstvo rozpočet PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2020 schválilo bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočet PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2020 bez výhrad.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, že je třeba schválit střednědobý výhled činnosti
organizace - PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na roky 2021-2023. Zastupitelům byl střednědobý výhled
činností PO ZŠ a MŠ Vlkaneč odeslán e-mailem k nastudování. Jedná se o odhadní stanovení
oblasti výnosů a oblasti výdajů a způsob financovaní. Starosta se dotázal zastupitelů, zda
schvalují střednědobý výhled činností organizace – PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na roky 2021-2023.
Zastupitelé střednědobý výhled činnosti organizace - PO ZŠ a MŠ Vlkaneč schválili bez
výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.007-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Střednědobý výhled činnosti organizace – PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na roky 20212023 bez výhrad.
ad 8)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení rozpočtového opatření
č. 11/2019. Přečetl důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 11. Zastupitelům byly
podklady odeslány e-mailem k nastudování. Starosta se dotázal, zda zastupitelé schvalují
rozpočtové opatření č. 11. Zastupitelé rozpočtové opatření č. 11 schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.008-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 11/2019.
ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, že Jaroslava Cempírková vykonává funkci
zastupitelky obce a zároveň je kronikářka obce Vlkaneč. Je třeba odsouhlasit i pro rok 2020,
že bude obě tyto dvě funkce vykonávat současně. Pro funkci kronikářky s ní bude uzavřena
dohoda o provedení práce. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s návrhem, že
Jaroslava Cempírková bude v roce 2020 vykonávat funkci zastupitelky a kronikářky obce
Vlkaneč – na základě sepsané dohody o provedení práce. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání

I.)Schvaluje: Aby Jaroslava Cempírková vykonávala funkci zastupitelky a kronikářky obce
Vlkaneč.
ad 10)
Starosta Josef Klaus předal slovo zastupitelce Cempírkové, která přednesla přítomným návrh
na zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Vlkaneč. Výše úplaty činí zhruba
posledních třicet let 100,-Kč měsíčně. Vzhledem k navyšování všech vstupních cen za toto
období je navýšení úplaty nezbytné. Po předchozí konzultaci s ředitelkou a pedagogickým
sborem ZŠ a MŠ Vlkaneč navrhuje novou částku ve výši 200,-Kč měsíčně, která by se platila
od ledna roku 2020. Zastupitelům byl přehled čerpání finančních prostředků v MŠ odeslán emailem k nastudování. Nově navržená částka se stále pohybuje při spodní hranici.
Úplatu nehradí děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky. Zastupitelka
Cempírková se dotázala zastupitelů, zda schvalují návrh na zvýšení úplaty v MŠ na 200,-Kč
měsíčně s účinností od ledna roku 2020. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.010-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zvýšení úplaty v MŠ Vlkaneč na 200,-Kč měsíčně, s účinností od ledna roku
2020.
ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, že byla obci předložena nabídka na začlenění obce
do turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko, z.s.. Členský příspěvek bude za malé obce
hradit MAS Lípa pro venkov, z.s.. Přes naši obec vedou turistické stezky a cyklostezky, tak
proč se nezačlenit. Tato oblast musí splňovat určitá kritéria, ať již počtem obyvatel, počtem
ubytovacích míst, počtem památkových zón, aj., aby mohla žádat o dotace z EU a rozpočtu
ČR.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí se začleněním obce Vlkaneč do turistické oblasti
Kutnohorsko a Kolínsko z.s. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.011-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Začlenění obce Vlkaneč do turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
ad 12)
Diskuse
Starosta Josef Klaus informuje přítomné, že se dne 10.12.2019 konala členská schůze LD
Chraňbož, přečetl program. Dodává, že se jednalo mimo jiné o schválení možnosti čerpání
dotací v roce 2020, vyřizováním žádostí byl pověřen ředitel LD pan Aleš Kronovit. Mimo jiné
byla podána žádost o dotaci – odškodnění za kalamitu kůrovce. Bude se zalesňovat
čtyřnásobně větší část pozemků než obvykle. Proto byla odsouhlasena tvorba reservy na
pěstební činnost v roce 2020 dle finančních možností tak, aby hospodářský výsledek za rok
2019 nebyl ztrátový. Bylo odsouhlaseno nájemné za rok 2020 ve výši 25.000,-/ podíl i výše
odměn zmocněncům členům LD. Byla odsouhlasena konečná verze projektu správní budovy,
vyřizuje se stavební povolení. Dále se projednávala žádost paní K. na odkup 6 pozemku, bylo
již zamítnuto představenstvem. Paní K. měla další návrhy na odkup 4 pozemků, dále chtěla
pozemky vyměňovat, nakonec pronajmout.
Jelikož jsou obce vlastníky pozemků,
představenstvo nedoporučilo jejich prodej ani pronájem natož výměnu. Při revizi bylo zjištěno
neoprávněné užívání pozemku. Obce mají do 28.2.2020 vyjádřit své stanovisko k dané
problematice.

Místostarosta Novák informuje, že jsou již dokončeny budované rybníky Polňák a Pražák,
dne 17.12.2019 se bude dílo předávat. Nyní je třeba, aby pršelo, kvůli přítoku vody. Rybník
Kocanda je již odbagrovaný, je hotový nový požerák, přeliv, další práce pokračují.
Zastupitelka Semrádová sděluje, že by bylo vhodné zpevnit hráze např. výsadbou stromů a
dále vytvořit příkop nad rybníky, aby se do nich nevalilo bláto z polí.
Místostarosta Novák dále informuje, že se již opravuje cesta k Tichovým a k Altmannovým
ve Vlkanči a od zítra se bude provádět zatrubnění struhy na parcelách za přejezdem.
Zastupitelka Nováková informuje, že dne 15.12.2019 se koná adventní koncert v kostele ve
Vlkanči od 17:00 hod. a 21.12.2019 od 16:00 hod. se koná adventní koncert – komponované
pásmo v Přibyslavicích, kde bude k dispozici betlémské světlo.
Dále informuje, že Mikroregion Čáslavko, kterého jsme součástí, bude vydávat „skládačku
kulturních akcí“, byly jim nahlášeny termíny akcí v našich obcích.
Mikroregion Čáslavsko dále poskytl informace o nadcházející akci bratrů Formanových, která
se bude konat v červnu roku 2020 s názvem Deadtown.
Zastupitelka Nováková dále uvedla, že jí přijde jako dobrý nápad, pokusit se požádat o
dotaci na obnovu – multifunkční hřiště ve Vlkanči. Využití by bylo hlavně i pro základní
školu (jaro, podzim), kde chybí tělocvična, což je do budoucna velkým problémem. Zastupitel
Novák uvádí, že by s tímto souhlasil, je třeba sehnat potřebné informace – např.z obce
Šebestěnice, kde o dotaci na multifunkční hřiště žádali. Místostarosta Špalek sděluje, že by
byl také pro, ale je třeba vše dobře promyslet. Sděluje, že by se do příští schůze zastupitelstva
mohly sehnat i informace, např. o nafukovacích halách.
Domluveno, že na lednové schůzi zastupitelstva bude vše projednáno.
Místostarosta Špalek informuje, že dne 8.1.2020 se bude konat schůzka s projekční
kanceláří ohledně opravy obecních cest ve Vlkanči, v Kozohlodech a v Přibyslavicích a dále
se bude projednávat revitalizace návsí v Kozohlodech a v Přibyslavicích.
Pan Č. děkuje obecnímu úřadu za příspěvek na adventní koncert – konaný v Kozohlodech.
Dále dodává, že by se chtěl vyjádřit k „odklánění“ peněz do obecního domu v Kozohlodech.
Je to budova, kterou vlastní obec Vlkaneč. Před deseti lety začala rozsáhlá rekonstrukce.
Nejprve se opravovala budova obecního domu, poté i přilehlá zahrada. Členové SDH
Kozohlody na tom pracovali zdarma, Obecní úřad Vlkaneč platil materiál. Nyní to členové
SDH Kozohlody udržují a starají se o budovu – zdarma. Dále se domnívá, že nápad
s nafukovací halou pro využití ZŠ Vlkaneč je dobrý.
Pan H. informuje, že by bylo dobré oslovit zemědělce, kteří jezdí po cestách ke svým polím,
aby se podíleli na jejich opravách. Protože jejich těžké stroje cesty ničí.
Na závěr starosta přeje přítomným krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2020.
Usnesení č.012-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o konané členské schůzi LD Chraňbož.
- Informace o opravách rybníků Polňák, Pražák a Kocanda
- Informace o kulturních akcích.

- Informace o možném využití dotace na obnovu multifunkčního hřiště
- Informaci o nadcházející schůzce s projekční kanceláří.
- Informace o rekonstrukci Obecního domu v Kozohlodech
- Informaci o možnosti oslovení zemědělců ohledně příspěvku na opravu cest k polím.

Rekapitulace usnesení z 20. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne
11.12.2019 v Kozohlodech.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO – ze dne 13.11.2019 a ze dne 27.11.2019.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 11.12.2019.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 11.12.2019 – Nováková Martina, Špalek Vincent.
- Rozpočet obce na rok 2020 bez výhrad.
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025 bez výhrad.
- Rozpočet PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2020 bez výhrad.
- Střednědobý výhled činnosti organizace – PO ZŠ a MŠ Vlkaneč na roky 2021-2023 bez
výhrad.
- Aby Jaroslava Cempírková vykonávala funkci zastupitelky a kronikářky obce Vlkaneč.
- Zvýšení úplaty v MŠ Vlkaneč na 200,-Kč měsíčně, s účinností od ledna roku 2020.
- Začlenění obce Vlkaneč do turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

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

Zapsala: dne 11.12.2019 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu:

Nováková Martina
Špalek Vincent

Klaus Josef

