Zápis
z 2. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 12.2.2020 ve
Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina,
Cempírková Jaroslava, Kořínek Luboš, Semrádová Bohumila, Špalek Vincent,
Altmann Josef
Omluvení zastupitelé: Vágner Václav
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Nováková Martina, Semrádová Bohumila
Přítomní občané: 7

Program:
1) Schválení programu ZO 12.2.2020
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 12.2.2020
3) Kontrola usnesení ZO 15.1.2020
4) Kontrola hospodaření OÚ
5) Kontrola hospodaření PO
6) Rozbor hospodaření
7) Rozpočtové opatření č. 1/2020
8) Zpráva o stavu veřejného pořádku
9) Zpráva z LD Chraňboţ
10) MAS Lípa pro venkov
11) Rybník Přibyslavice
12) Informace o projektech
13) Informace o setkání seniorů
14) Inventarizační zprávy
15) Návrh na likvidaci majetku
16) Plynofikace Ledečska
17) Smlouva z ČEZ
18) Darování hřbitova v Přibyslavicích
19) Ţádost o prominutí nájemného v obchodu v Přibyslavicích
20) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 12.2.2020. Do programu doplnil bod č. 19. 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.001-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 12.2.2020.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ZO dne 12.2.2020 byli Nováková Martina
a Semrádová Bohumila. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.002-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 12.2.2020 – Nováková Martina, Semrádová
Bohumila.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO ze dne 15.1.2020.
Všechny body byly splněny. Stále trvá oprava rybníka v Přibyslavicích pro nedostatek vody.
Usnesení č.003-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 15.1.2020.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení Protokolu o kontrole hospodaření obecního
úřadu č. 2/2019. Zastupitelka Cempírková uvádí, ţe dne 15.1.2020 provedl finanční výbor
kontrolu hospodaření obecního úřadu – za období září aţ prosinec 2019. Kontrolováno bylo:
plnění pachtovních smluv, plnění vyhlášky č. 3/2015, O místních poplatcích - odpady a
vyhlášky č. 1/2011, O místních poplatcích – poplatek ze psů. Dále byly kontrolovány vydané
a přijaté faktury, pokladní kniha. Se závěrem - nebyly zjištěny závaţné nedostatky. Protokol o
provedené kontrole byl odeslán zastupitelům e-mailem k nastudování.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují Protokol o kontrole č. 2/2019. Zastupitelé
Protokol o kontrole č. 2/2019 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.004-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Protokol o kontrole hospodaření obecního úřadu č. 2/2019.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení Protokolu č. 2/A/2019 o kontrole
hospodaření Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč. Zastupitelka Cempírková uvádí, ţe
dne 17.1.2020 provedl finanční výbor kontrolu hospodaření Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Vlkaneč – za období červenec aţ prosinec 2019. Kontrolováno bylo: interní směrnice,
příjmové a výdajové doklady a přijaté faktury (základní škola, mateřská škola a školní
jídelna), inventarizace majetku. Se závěrem – nebyly zjištěny závaţné nedostatky. Protokol o
provedené kontrole byl odeslán zastupitelům k nastudování e-mailem.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují Protokol č. 2/A/2019 o provedené kontrole PO
ZŠ a MŠ Vlknaeč. Zastupitelé Protokol č. 2/A/2019 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.005-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Protokol č. 2/A/2019 o kontrole hospodaření Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Vlkaneč.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení rozboru hospodaření za 4.Q 2019
Obce Vlkaneč. Podrobný rozpis byl odeslán zastupitelům k nastudování e-mailem. Starosta se
dotázal zastupitelů, zda mají k rozboru hospodaření dotazy, či chtějí něco doplnit. Jelikoţ
tomu tak nebylo, dotázal se zda schvalují rozbor hospodaření za 4.Q 2019. Zastupitelé rozbor
hospodaření za 4.Q 2019 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.006-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Rozbor hospodaření za 4.Q 2019 Obce Vlkaneč.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení rozpočtového opatření
č. 1/2020. Přečetl důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 1. Zastupitelům byly
podklady předány na schůzi zastupitelstva. Starosta se dotázal, zda zastupitelé schvalují
rozpočtové opatření č. 1/2020. Zastupitelé rozpočtové opatření č. 1 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.007-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 1/2020.
ad 8)
Starosta Josef Klaus sdělil přítomným obsah zprávy o stavu veřejného pořádku, kterou zaslala
obci Policie ČR.
Zastupitelům sdělil, aby tyto informace vzali na vědomí
Usnesení č.008-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Zprávu o stavu veřejného pořádku od Policie ČR.
ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zprávu ze schůze představenstva LD Chraňboţ.
Dne 21.1.2020 proběhla společná schůze představenstva a kontrolní komise LD Chraňboţ
k přípravě výběrového řízení pro stavbu sídla Lesního druţstva. Bodem jednání byla i zpráva
ředitele LD . Zpráva i zápis ze schůze byly odeslány zastupitelům elektronickou poštou.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.009-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Zprávu LD Chraňboţ.

ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na začlenění správního území Obce Vlkaneč
do územní působnosti MAS Lípa pro venkov pro období 2021-2027. Pro Obec z toho
neplynou ţádné závazky vůči MAS.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.010-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Začlenění správního územní Obce Vlkaneč do územní působnosti MAS Lípa
pro venkov pro období 2021-2027.
ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným ţádosti manţelů V. a SDH Přibyslavice. SDH
Přibyslavice ţádají o vypracování návrhu smlouvy o předání rybníků v Přibyslavicích do
uţívání. Manţele V. ţádají o ponechání rybníku pro účely dětského rybolovu, jako tomu bylo
doposud, s tím , ţe se o rybník, včetně zakoupení krmení pro ryby, postarají.
Místostarosta Špalek uvádí, ţe před 6 lety přišel pan H. s nápadem nakoupit do rybníka na
návsi v Přibyslavicích ryby, o které se bude starat. Ryby budou slouţit k rybolovu pro děti.
Ryby byly zakoupeny ze soukromých zdrojů. Pan H. se o ryby a rybník celou dobu staral a
stará bezplatně. Kaţdoročně se pořádají rybářské závody pro děti za spoluúčasti obce.
Místostarosta Špalek se dotazuje pana H., jaký má na současné změny názor a zda se chce
nadále o rybník a ryby starat. Pan H. se vyjadřuje, ţe je znechucen současnou situací, která
vyvstala kvůli rybníku na návsi v Přibyslavicích. Pro klid se jiţ nadále nebude oficiálně starat
o ryby ani rybník, ale pokud zůstane uţívání rybníku na návsi tak jak bylo, rád manţelům V.
se vším pomůţe. Dále je uvedeno, ţe oba rybníky slouţí jako poţární nádrţe, pronajmout je
nelze z několika důvodů.
Po diskusi zastupitelů bylo navrţeno, aby rybník na návsi v Přibyslavicích byl ponechán pro
obecní účely , dohled nad dodrţováním podmínek bude svěřen manţelům V. SDH
Přibyslavice bude vykonávat dohled nad uţíváním rybníku Za draha. Starosta se dotázal
zastupitelů, zda s tímto souhlasí. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.011-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Rybník na návsi v Přibyslavicích se nadále ponechává pro obecní účely, dohled
nad uţíváním budou vykonávat manţelé V.
II.)Schvaluje: Rybník Za draha v Přibyslavicích se nadále ponechává pro obecní účely,
dohled nad uţíváním bude vykonávat SDH Přibyslavice.
ad 12)
Místostarosta Špalek sdělil přítomným informace o projektech, které byly projednávány
s Projektovou kanceláří Ţalský. PK Ţalský vypracují projekt na rekonstrukci tří obecních
silnic.
Poté bylo hovořeno o nabídkách, týkajících se stavby sportoviště. Je třeba - promyslet, jaký
povrch by byl nejvhodnější a mít dostatek nabídek, aby bylo z čeho vybírat. Pokud bude
dotace vypsána, bude se ţádat na podzim tohoto roku. Bude tak dostatek času, aby se nechalo
vypracovat vše potřebné.
V současné době je moţné ţádat o dotaci na rekonstrukci MŠ a ZŠ. Je třeba vše promyslet,
je určitě třeba zrekonstruovat koupelnu a WC v mateřské škole. Dotaci lze pouţít i na
rozšíření kapacity MŠ, přístavbu jídelny, či tělocvičny.
Zastupitelé se mají do týdne k danému tématu vyjádřit e-mailem.

Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.012-02/2020/ZO ze dne 20.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o dotačních titulech a o projektech.
ad 13)
Starosta Josef Klaus předal slovo zastupitelce Novákové, která informovala přítomné o
nadcházející akci pro seniory. Dodala, ţe je třeba domluvit, co kdo zařídí a zajistí. Akce se
koná dne 28.3.2020 v Pohostinství ve Vlkanči, k tanci a poslechu bude hrát pan Fiedler a
spol.. Místostarosta Špalek zajistí drobné občerstvení. Zastupitelky a členky SPOZ zajistí
upečení sladkého ke kávě a úklid v sále místního pohostinství. Starosta a místostarostové
zajistí svoz seniorů do Vlkanče z Kozohlod a z Přibyslavic. Zastupitelka Cempírková a
zaměstnanci obecního úřadu zajistí přípravu sálu.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č.013-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o nadcházející akci pro seniory, která se bude konat dne
28.3.2020 v Pohostinství ve Vlkanči.
ad 14)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na schválení inventarizační zprávy Obce
Vlkaneč a inventarizační zprávy PO ZŠ a MŠ Vlkaneč. Inventarizační zprávy byly odeslány
zastupitelům k nastudování e-mailem. Starosta se dotázal, zda mají zastupitelé nějaké
připomínky. Nikdo neměl připomínky.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda schvalují výše zmíněné inventarizační zprávy. Zastupitelé
inventarizační zprávy schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.014-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Inventarizační zprávu Obce Vlkaneč, ke dni 31.12.2019.
II.)Schvaluje: Inventarizační zprávu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč, ke dni
31.12.2019.
ad 15)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh likvidační komise na likvidaci majetku obce a
ZŠ, MŠ a ŠJ Vlkaneč. Seznamy věcí, určených k likvidaci byly odeslány zastupitelům
e-mailem k nastudování. Jedná se o věci, které jsou neopravitelné a nebo jiţ nepouţitelné.
Členy likvidační komise jsou Novák Oldřich, Klaus Josef, Novotná Lenka a Kořínek Luboš.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s návrhy na likvidaci majetku Obce Vlkaneč a
ZŠ, MŠ a ŠJ Vlkaneč. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.015-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh na likvidaci majetku Obce Vlkaneč a ZŠ, MŠ a ŠJ Vlkaneč.

ad 16)
Starosta Josef Klaus přednesl, ţe bylo obci doporučeno (při kontrole z Krajského úřadu
Středočeského kraje), aby uhradila dluţné částky Plynofikaci Ledečsko. Jedná se o částku 27

735,-Kč. Kaţdým rokem by dluţná částka narůstala a do budoucna by z toho mohl být
problém pro další zastupitelstva, v extrémním případě i návrh exekuce.
Po diskusi se starosta dotázal zastupitelů, zda souhlasí s uhrazením dluţné částky Plynofikaci
Ledečsko. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 2
Usnesení č.016-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uhrazení dluţné částky 27 735,-Kč Plynofikaci Ledečsko.
II.)Ukládá: Uhradit dluţnou částku 27 735,-Kč Plynofikaci Ledečsko. Termín do 29.2.2020.
Zodpovídá starosta.
ad 17)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na uzavření smlouvy o dodávce elektrické
energie s ČEZ Distribuce, a.s.. Firma nabídla velice výhodnou cenu se slevou. Smlouva bude
uzavřena na období 1.1.2021 do 31.12. 2022
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce elektrické
energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. Zastupitelé návrh schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.017-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
na období od 1.1.2021 do 31.12 2022.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s..
Termín do 14.2.2020. Zodpovídá starosta.
ad 18)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh darovací smlouvy Římskokatolické církve
Ţleby o darování hřbitova v Přibyslavicích. Jelikoţ obec do majetku přijala jiţ hřbitovy ve
Vlkanči a v Kozohlodech, je vhodné přijmout do majetku za stejných podmínek i hřbitov
v Přibyslavicích.
Starosta navrhuje, aby Obec Vlkaneč přijala nabídku Římskokatolické církve Ţleby – tzn.
přijala do majetku, na základě sepsané darovací smlouvy, hřbitov v Přibyslavicích. Starosta se
dotázal zastupitelů, zda s jeho návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.018-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Přijetí do majetku obce, na základě sepsané darovací smlouvy, hřbitov v
Přibyslavicích od Římskokatolické církve Ţleby.
II.)Ukládá: Uzavřít s Římskokatolickou církví Ţleby darovací smlouvu. Termín do
29.2.2020. Zodpovídá starosta.
ad 19)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným ţádost paní P., která má v pronájmu obchod
v Přibyslavicích. Ţádá, aby jí byl prominut nájem za dvě čtvrtletí tohoto roku (druhé a třetí).
Ţádost odůvodnila tím, ţe by v obchodě rozšířila rozvod plynu, zakoupila plynová kamna a
zajistila potřebnou revizi plynu, pokud s tím bude zastupitelstvo obce souhlasit.
Proběhla diskuse se závěrem, ţe paní P. můţe zhotovit rozšíření rozvodu plynu, zajistit revizi.
Plynová kamna, která zakoupí, budou jejím majetkem. Odpovídající je prominutí nájemného
za jedno čtvrtletí, tzn. 5 000,-Kč.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s rozšířením rozvodu plynu v obchodě
v Přibyslavicích a zda schvalují prominutí nájemného za druhé čtvrtletí roku 2020.
Zastupitelé návrhy schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 2
Usnesení č.019-02/2020/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Ţádost paní P. o rozšíření rozvodu plynu v obchodu v Přibyslavicích a zajištění
revize.
II.)Schvaluje: Prominutí nájemného za druhé čtvrtletí roku 2020, za pronájem obchodu
v Přibyslavicích - paní P.
ad 20)
Diskuse
Pan P. se dotazuje, kdy bude na nových parcelách zhotovena zpevněná cesta a zda je jiţ
projekt – kvůli výškám. Starosta odpovídá, projekt na silnici je jiţ hotový, pan P. ho můţe
vyuţít. Nyní se čeká, aţ uplynou odvolací lhůty u rozhodnutí odboru dopravy. Poté hned
proběhne výběrové řízení za zhotovitele.
Dále se k věci vyjadřuje paní H., uvádí, ţe obec prodala parcely, i kdyţ nebyla hotová cesta,
stavebníci chtějí začít stavět domy, ale nedostanou se na pozemky s těţkými stroji, pokud je
mokro. Myslí si, ţe se parcely měly prodávat, aţ v době, kdy je tam hotová cesta.
Místostarosta Špalek uvádí, ţe se vše zdrţelo čekáním na vyhotovení projektu, všichni se po
celou dobu snaţí, aby byla cesta hotová. Nyní se to blíţí ke zdárnému konci. Je moţno říci, ţe
do měsíce května na parcelách zpevněná cesta určitě bude.
Paní Z. se dotazuje, zda bude obec podávat stíţnost na nemoţnost zakoupení si jízdenek PID
ve Vlkanči a ve vlacích a na jízdní řády, které zcela nevyhovují potřebám občanů.
Starosta Klaus informuje, ţe byl zakoupen nový velký „párty stan“.
Dále starosta informuje o moţné opravě cest k polím, jednal s firmou Silnice Cajk, s.r.o.
Sadská, zástupce firmy s ním objel cesty a navrhl, ţe by cesty opravili za cenu 203 885,-Kč
s DPH. Starosta osloví ještě jiné firmy.
Starosta Klaus sděluje, ţe se zúčastnil setkání starostů Mikroregionu Čáslavsko, kde se hlavně
řešily doplatky za skládkovné. Obec Vlkaneč není v seznamu dluţníků.
Starosta Klaus informuje, ţe v ZŠ, MŠ a ŠJ Vlkaneč byla na kontrole Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje. Stravovací sluţby jsou v pořádku, povolili kapacitu obědů na 60.
V mateřské škole se jim nelíbila koupelna a wc, popraskané spáry, dlaţba. Byla uloţena
pokuta 500,-Kč a do srpna roku 2020 se musí nejnutnější opravit. Je třeba promyslet větší
rekonstrukci, která by měla proběhnout do dvou let. (jiţ zmíněná moţnost čerpání dotace).
Zastupitel Altmann informuje, ţe se stále snaţí sehnat vyhovující automobil pro obec. Ale je
to opravdu sloţité, pokud to má splňovat všechny poţadavky, které jsou poţadovány, tak není
moţné takové auto sehnat. Hovoří o různých autech, pokud např. má auto závěs, nemá pak
sklápěčku. Předkládá dokumenty, fotky. Je navrţeno, zda nekoupit např. auto 4x4 a přívěs se
sklápěčkou nebo traktor s vozem atd. Do příští schůze je třeba to opět promyslet.

Usnesení č.020-02/2019/ZO ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Nutnost zhotovit zpevněnou cestu na nových parcelách za mostem.
- Podání stíţnosti na jízdní řády a nemoţnost zakoupení jízdenky PID.
- Informace o opravách cest k polím.
- Informace o kontrole z Krajské hygienické stanice SK v ZŠ, MŠ a ŠJ.
- Informaci o nákupu obecního automobilu.

Rekapitulace usnesení z 2. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne
12.2.2020 ve Vlkanči.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 15.1.2020.
- Zprávu o stavu veřejného pořádku od Policie ČR.
- Zprávu LD Chraňboţ.
- Informace o dotačních titulech a o projektech.
- Informace o nacházející akci pro seniory, která se bude konat dne 28.3.2020 v Pohostinství
ve Vlkanči.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 12.2.2020.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 12.2.2020 – Nováková Martina, Semrádová Bohumila.
- Protokol o kontrole hospodaření obecního úřadu č. 2/2019.
- Protokol č. 2/A/2019 o kontrole hospodaření Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč.
- Rozbor hospodaření za 4.Q 2019 Obce Vlkaneč.
- Rozpočtové opatření č. 1/2020.
- Začlenění správního územní Obce Vlkaneč do územní působnosti MAS Lípa pro venkov pro
období 2021-2027.
- Rybník na návsi v Přibyslavicích se nadále ponechává pro obecní účely, dohled nad
uţíváním budou vykonávat manţelé V.
- Rybník Za draha v Přibyslavicích se nadále ponechává pro obecní účely, dohled nad
uţíváním bude vykonávat SDH Přibyslavice
- Inventarizační zprávu Obce Vlkaneč, ke dni 31.12.2019.
- Inventarizační zprávu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč, ke dni 31.12.2019.
- Návrh na likvidaci majetku Obce Vlkaneč a ZŠ, MŠ a ŠJ Vlkaneč.
- Uhrazení dluţné částky 27 735,-Kč Plynofikaci Ledečsko.
- Uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na období
1.1.2021 do 31.12.2022
- Přijetí do majetku obce, na základě sepsané darovací smlouvy, hřbitov v Přibyslavicích od
Římskokatolické církve Ţleby.
- Ţádost paní P. o rozšíření rozvodu plynu v obchodu v Přibyslavicích a zajištění revize.
- Prominutí nájemného za první čtvrtletí roku 2020, za pronájem obchodu v Přibyslavicích paní P.

Zastupitelstvo obce zamítá:

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Uhradit dluţnou částku 27 735,-Kč Plynofikaci Ledečsko. Termín do 29.2.2020. Zodpovídá
starosta.
- Uzavřít smlouvu o dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. Termín do
14.2.2020. Zodpovídá starosta.
- Uzavřít s Římskokatolickou církví Ţleby darovací smlouvu. Termín do 29.2.2020.
Zodpovídá starosta.

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

Zapsala: dne 12.2.2020 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu:

Nováková Martina
Semrádová Bohumila

Klaus Josef

