Zápis
z 1. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 15.1.2020 v
Přibyslavicích
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina,
Cempírková Jaroslava, Kořínek Luboš, Vágner Václav, Špalek Vincent,
Altmann Josef
Omluvení zastupitelé: Semrádová Bohumila
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Vágner Václav, Novák Oldřich
Přítomní občané: 11

Program:
1) Schválení programu ZO 15.1.2020
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 15.1.2020
3) Kontrola usnesení ZO 11.12.2019 a 27.12.2019
4) Účetní odpisový plán Obce Vlkaneč
5) Účetní odpisový plán PO ZŠ a MŠ Vlkaneč
6) Odstranění nedostatku zjištěných při přezkumu hospodaření
7) Ţádost o vyplacení příspěvku
8) Ţádost o příspěvek na opravu fasády
9) Nabídka hřbitovů ve Vlkanči a Kozohlodech
10) LD Chraňboţ – stanovisko k prodeji pozemků
11) Určení likvidační komise k inventurám
12) Tříkrálová sbírka
13) Nákup pozemku
14) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 15.1.2020. 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 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.001-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 15.1.2020.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ZO dne 15.1.2020 byli Vágner Václav a
Novák Oldřich. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.002-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 15.1.2020 – Vágner Václav, Novák Oldřich.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO ze dne 11.12.2019 a
ze dne 27.12.2019. Všechny body byly splněny. Stále trvá oprava rybníka v Přibyslavicích
pro nedostatek vody.
Usnesení č.003-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO – ze dne 11.12.2019 a ze dne
27.12.2019.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení účetního odpisového plánu obce na období
leden - prosinec 2020. Zastupitelům byl odeslán e-mailem k nastudování.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují účetní odpisový plán obce na rok 2020.
Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.004-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Účetní odpisový plán Obce Vlkaneč na rok 2020 bez výhrad.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení účetního odpisového plánu Příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč na období leden - prosinec 2020. Zastupitelům byl odeslán emailem k nastudování.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují účetní odpisový plán Příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Vlkaneč na rok 2020. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.005-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Účetní odpisový plán Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2020
bez výhrad.

ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, ţe při kontrole hospodaření obce 13.12.2019
(kontrola z KÚSK), byl zjištěn nedostatek, který je třeba odstranit. Zastupitelstvo obce dne
10.4.2019 schválilo závěrečný účet obce za rok 2018, usnesení č. 004-04/2019/ZO. Závěrečný
účet obce a účetní závěrka za rok 2018 nebyly uzavřeny vyjádřením v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7. Je třeba učinit
nápravné opatření – doplnit - Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2018 schvaluje bez
výhrad. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nápravným opatřením, tedy, ţe
schvalují závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad a účetní závěrku za rok 2018 bez
výhrad. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.006-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad a účetní závěrku za rok 2018 bez
výhrad
II.) Tímto usnesením dochází k nápravnému opatření.
ad 7)
Starosta Josef Klaus uvedl, ţe na schůzi zastupitelstva ze dne 12.12.2018, č. usnesení 00402/2018/ZO, byl schválen finanční příspěvek na opravu fasády kostela ve Vlkanči ve výši
20 000,-Kč. Nyní pan farář Tobek zaţádal o jeho vyplacení. Příspěvek bude vyplacen.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tuto informaci vzali na vědomí.
Usnesení č.007-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Informaci o vyplacení příspěvku na opravu fasády kostela ve Vlkanči ve
výši 20 000,-Kč.
ad 8)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným ţádost o příspěvek na opravu fasády kostela ve
Vlkanči, kterou podal na obecní úřad pan farář Tobek. Fasáda na kostele není stále
dokončena. Starosta dodává, ţe při posledním schvalování příspěvku na opravu fasády kostela
ve Vlkanči bylo řečeno, ţe se jiţ dále na tuto akci přispívat nebude. Vše přehodnotil, kostel je
v centru obce hlavní dominantou, je konečně potřeba fasádu dokončit. Navrhuje, aby byl na
opravu fasády kostela ve Vlkanči ještě jeden příspěvek vyplacen a to ve výši 20 000,-Kč.
Mezi zastupiteli proběhla diskuse, se závěrem, ţe na opravu fasády kostela ve Vlkanči byl jiţ
dvakrát příspěvek poskytnut, není moţné, aby se na jednu akci stále přispívalo. Místostarosta
Novák navrhuje, aby byl příspěvek ve výši 20 000,-Kč poskytnut. Je třeba fasádu kostela
dokončit, uţ jen kvůli vzhledu obce, kostel je dominantou návsi. Místostarosta Špalek dodává,
ţe s tímto by také souhlasil. Zastupitelka Cempírková také souhlasí, dodává, ţe by to měl být
jiţ poslední příspěvek na opravu fasády kostela ve Vlkanči.
Starosta se dotázal, zda zastupitelé schvalují příspěvek na opravu fasády kostela ve Vlkanči
ve výši 20 000,-Kč. Zastupitelé příspěvek schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţelo se 1
Usnesení č.008-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Finanční příspěvek na opravu fasády kostela ve Vlkanči ve výši 20 000,-Kč.

ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným nabídku Římskokatolické církve Zbýšov, aby Obec
Vlkaneč přijala do majetku hřbitovy ve Vlkanči a v Kozohlodech. Oba hřbitovy by naší obci
Římskokatolická církev Zbýšov darovala. Nabídka a návrh darovací smlouvy byl odeslán
zastupitelstvu e-mailem k nastudování.
Obec pouţívá oba hřbitovy k pohřbívání, máme schválené provozní řády hřbitovů krajským
úřadem, oba hřbitovy mají své správce. Pronájem za hrobová místa se hradí obci. Při
opravách např. hřbitovních zdí můţe obec vyuţít dotačních titulů, které jsou vypisovány
téměř kaţdý rok.
Mistostarosta Špalek doplňuje, ţe by s nabídkou Římskokatolické církve Zbýšov souhlasil, i
kdyţ jsou s tím spojené i povinnosti pro obec a další finanční výdaje. Ale pokud v dalších
letech vyuţijeme dotačních titulů na opravu např. hřbitovních zdí a vstupů na hřbitovy,
nebude to zase tak vysoká investice pro obec.
Starosta navrhuje, aby Obec Vlkaneč přijala nabídku Římskokatolické církve Zbýšov – tzn.
přijala do majetku, na základě sepsané darovací smlouvy, hřbitovy ve Vlkanči a
v Kozohlodech. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s jeho návrhem souhlasí. Zastupitelstvo
návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.009-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Přijetí do majetku obce, na základě sepsané darovací smlouvy, hřbitovy ve
Vlkanči a v Kozohlodech od Římskokatolické církve Zbýšov.
II.)Ukládá: Uzavřít s Římskokatolickou církví Zbýšov darovací smlouvu. Termín do
31.1.2020. Zodpovídá starosta.
ad 10)
Starosta Josef Klaus uvedl, ţe kaţdý člen LD se má vyjádřit k moţným prodejům a
směňování pozemků Lesního druţstva Chraňboţ. V současné době řeší LD Chraňboţ nabídky
paní Kolářové k odkoupení pozemků či směňování pozemků. Po menší diskusi zastupitelů
bylo domluveno konečné stanovisko – doporučujeme vedení LD Chraňboţ neprodávat a
nesměňovat pozemky, na kterých hospodaří LD Chraňboţ.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto stanoviskem souhlasí. Zastupitelé stanovisko
schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.010-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Doporučení Lesnímu druţstvu Chraňboţ neprodávat a nesměňovat pozemky, na
kterých hospodaří LD Chraňboţ.
ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na určení likvidační komise k inventurám –
předseda komise – Novák Oldřich, členové komise – Klaus Josef, Novotná Lenka a Kořínek
Luboš.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s takto určenou likvidační komisí k inventurám.
Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.011-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Likvidační komisi k inventurám ve sloţení – Novák Oldřich – předseda komise,
Klaus Josef, Novotná Lenka, Kořínek Luboš – členové komise.

ad 12)
Starosta Josef Klaus sdělil přítomným konečný výsledek Tříkrálové sbírky v našich třech
obcích, která se konala dne 4.1.2020 a 5.1.2020. Ve Vlkanči se vybralo 13 910,-Kč,
v Kozohlodech 5 380,-Kč a v Přibyslavicích 4 270,-Kč. Celkem se tedy vybralo 23 560,-Kč.
Starosta informoval zastupitele, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.012-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o Tříkrálové sbírce, která se konala dne 4.1. a 5.1.2020.
ad 13)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným nabídku pana J. F. z Golčova Jeníkova na prodej
pozemku o velikosti 18 395 m2, parc. č. 1351, v k.ú. Vlkaneč. Jedná se o ornou půdu, cena
byla stanovena na 27,-Kč za m2. Starosta dodává, ţe by s odkupem pozemku souhlasil, do
budoucna by se pozemek mohl vyuţít např. i na směnu. Po menší diskusi se zastupitelé
shodli, ţe by obec měla pozemek zakoupit.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí se zakoupením pozemku č. 1351, o velikosti
18 395 m2, za celkovou cenu 496 665,-Kč. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.013-01/2020/ZO ze dne 15.1.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Zakoupení pozemku od J. F., parc. č. 1351, o velikosti 18 395 m2, v k.ú.
Vlkaneč, za cenu 496 665,-Kč.
II.)Ukládá: Uzavřít kupní smlouvu s panem J. F. Termín do 31.1.2020. Zodpovídá starosta.
ad 14)
Diskuse
Starosta Josef Klaus sdělil informace o mezinárodní kampani - Vlajka pro Tibet. Sice
nesouhlasí s útiskem Tibetského lidu a čínskou okupací, ale dle jeho názoru vlajku vyvěšovat
nebudeme. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s tím, ţe se ke kampani Vlajka pro
Tibet nepřipojíme. Zastupitelé souhlasí s nepřipojením ke kampani Vlajka pro Tibet, vlajku
nebudeme vyvěšovat.
Starosta Josef Klaus a místostarosta Novák informují o nabídce na modernizaci hřiště ve
Vlkanči – v místě volejbalového hřiště. Firma 4SOFT, s.r.o. Tanvald vytvoří návrh projektu
na sportoviště, odpovídající rozměrům, které jsou k dispozici. Spolupráci navrhla firma TNT
Consulting, která pro nás administruje dotace a v případě zájmu by s námi podepsala příkazní
smlouvu o podání ţádosti o dotaci. V současné době je vypsaný dotační titul, pokud vše
půjde, tak jak má, mohlo by se ještě v únoru tohoto roku zaţádat o dotaci. Pokud by se
nestihlo poţádat v únoru, bude pohlídán další vypsaný dotační titul.
Zastupitelka Nováková informuje o termínech plesů v měsíci lednu a únoru v obci
(18.1.2020 myslivecký ples ve Vlkanči a 29.2.2020 sportovní ples ve Vlkanči).
Dále sděluje, ţe bylo jednáno s panem V., který má v pronájmu místní pohostinství. V měsíci
únoru budou probíhat v pohostinství úpravy WC a sálu.
Na den 28.3.2020 je naplánováno setkání pro seniory (nad 65 let), v tomto roce by se mělo
uskutečnit ve Vlkanči v místním pohostinství, od 15:00 hod..
Letní slavnosti se budou konat dne 29.8.2020. Zastupitelka Nováková oslovila kapelu
Vysočinka, ale ta nemá v daném termínu čas, proto navrhuje, aby byla oslovena opět kapela
Věnovanka, kterou si návštěvníci loňských letních slavností velmi chválili. Zastupitelé nemají
námitek. Letošní téma bude „Letem světem“. Rodina A. z Vlkanče, která vlastní cirkus Arlet

nabídla, ţe by na letních slavnostech zajistila vystoupení. Večer by bylo moţné zamluvit
kapelu Tip, která by zahrála za cenu 8 000,-Kč. Zastupitelé souhlasí. Starosta Klaus kapelu
Tip zamluví.
Místostarosta Špalek sděluje, ţe bylo jednáno s projektovou kanceláří Ţalský – architekt,
která vytvoří projekt revitalizace návsí v Kozohlodech a v Přibyslavicích, projekt na opravu
silnic – v kaţdé obci bude v letošním roce opraven jeden úsek. Do měsíce udělají návrhy
projektů a nastíní cenu, pak budeme moct projednat, co bude dál. Dobré by bylo dosáhnout na
dotační tituly nejpozději do měsíce října tohoto roku.
Dále starosta Klaus uvádí, ţe je vypracován projekt na nový chodník ve Vlkanči. Bude se
dělat ve 4 etapách. Vyvstal problém s vlastnictvím pozemků, proto bude muset některý úsek
hradit obec z rozpočtu.
Starosta informuje přítomné ohledně DČOV v Přibyslavicích, při předávání dokladů ke
kolaudaci na odboru ţivotního prostředí, byly zjištěny změny v projektu proti skutečnému
provedení. Nyní probíhá změnové řízení. Je moţné, ţe se bude muset doupravit projekt.
Zastupitel Vágner se dotazuje na termín splacení úvěru, který obec má u České spořitelny.
Starosta Klaus odpovídá, ţe by měl být splacen do 30.4.2020.
Dále zastupitel Vágner sděluje, ţe by mohl sehnat nabídky cen na velký zahradní altán a
rozešle je zastupitelům. Zastupitelé souhlasí.
Občan z Přibyslavic uvádí, kdy se bude opravovat cesta kolem rybníku „Za draha“,
doporučuje, aby se udělal na opravu cesty projekt, jak by to mělo být, aby nebyla za pár let
zase zničená. Místostarosta Špalek odpovídá, ţe se cesta opraví, je zahrnuta v přípravě
projektů. Nejsou zde ţádná dopravní omezení a ţádná prozatím nejsou plánovaná.
Pan V. uvádí, ţe se v Přibyslavicích také opravoval kostel, tak jestli zastupitelé myslí
s příspěvkem i na jejich kostel. Na opravu kaţdého kostela bylo zastupitelstvem obce
schváleno 100.000,- Kč. Místostarosta Špalek uvedl, ţe pokud by o příspěvek na opravu
kostela bylo poţádáno, jistě bychom se jím zabývali.
Pan V. se dále dotazuje, co mají udělat členové SDH Přibyslavice, aby mohli uţívat rybník na
návsi v Přibyslavicích. Přebrali by si na starost zakrmování ryb a pořádání rybářských závodů
pro děti. Místostarosta Špalek odpovídá, ţe si musí podat na obec ţádost o uţívání zmíněného
rybníku.

Usnesení č.012-17/2019/ZO ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Informace o nepřipojení se ke kampani Vlajka pro Tibet.
- Informace o moţném zhotovení multifunkčního hřiště ve Vlkanči.
- Informace o kulturních akcích v obci.
- Informace z jednání s projektovou kanceláří Ţalský – architekt.
- Informaci o opravě chodníku ve Vlkanči.
- Informace ohledně DČOV v Přibyslavicích.

Rekapitulace usnesení z 1. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne
15.1.2020 v Přibyslavicích.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO – ze dne 11.12.2019 a ze dne 27.12.2019.
- Informaci o vyplacení příspěvku na opravu fasády kostela ve Vlkanči ve výši 20 000,-Kč.
- Informace o Tříkrálové sbírce, která se konala dne 4.1.2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 15.1.2020.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 15.1.2020 – Vágner Václav, Novák Oldřich.
- Účetní odpisový plán Obce Vlkaneč na rok 2020 bez výhrad.
- Účetní odpisový plán Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2020 bez výhrad.
- Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad a účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad.
- Finanční příspěvek na opravu fasády kostela ve Vlkanči ve výši 20 000,-Kč.
- Přijetí do majetku obce, na základě sepsané darovací smlouvy, hřbitovy ve Vlkanči a
v Kozohlodech od Římskokatolické církve Zbýšov.
- Doporučení Lesnímu druţstvu Chraňboţ neprodávat a nesměňovat pozemky, na kterých
hospodaří LD Chraňboţ.
- Likvidační komisi k inventurám ve sloţení – Novák Oldřich – předseda komise, Klaus Josef,
Novotná Lenka, Kořínek Luboš – členové komise.
- Zakoupení pozemku od J. F. parc. č. 1351, o velikosti 18 395 m2, v k.ú. Vlkaneč, za cenu
496 665,-Kč.
Zastupitelstvo obce zamítá:

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uzavřít s Římskokatolickou církví Zbýšov darovací smlouvu. Termín do 31.1.2020.
Zodpovídá starosta.
- Uzavřít kupní smlouvu s panem J. F. Termín do 31.1.2020. Zodpovídá starosta.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Trvá oprava rybníka Přibyslavice – v rybníku se stále nezadrţuje voda.

Zapsala: dne 15.1.2020 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu:

Vágner Václav
Novák Oldřich

Klaus Josef

