Zápis
ze 3. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 11.3.2020 v
Kozohlodech
Přítomní zastupitelé: Altmann Josef, Klaus Josef, Kořínek Luboš, Novák Oldřich, Nováková
Martina, Semrádová Bohumila, Špalek Vincent, Vágner Václav
Omluvení zastupitelé: Cempírková Jaroslava,
Zapisovatel: Semrádová Bohumila
Ověřovatelé zápisu: Špalek Vincent, Novák Oldřich
Přítomní občané: 26
Program:
1)
Schválení programu ZO 11.3.2020
2)
Určení ověřovatelů zápisu
1)
Kontrola usnesení
4)
Ţádost o odkup parcely
5)
Obecní stránky – nový zákon o přístupnosti
6)
Informace o komunální technice
7)
Informace o dotacích
8)
Reakce na dopis
9)
Ţádost o schválení účetní závěrky PO
10) Ţádost o podporu Linky bezpečí
11) Diskuse
ad 1)
Starosta Josef Klaus v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 11.3.2020. Dotázal se 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.001-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 11.3.2020.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ZO dne 11.3.2020 byli Špalek Vincent,
Novák Oldřich. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.002-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 11.3.2020 – Špalek Vincent, Novák Oldřich.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO ze dne 12.2.2020.
Všechny body byly splněny. Stále trvá pouze oprava rybníka v Přibyslavicích.
Usnesení č.003-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 12.2.2020.

ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl ţádost pana J. V. o koupi stavební parcely p.č. 1198 (1766m2)
v k.ú. a obci Vlkaneč. Zveřejněný záměr obce stále platí, cena pozemku je 245Kč/m2 + DPH.
Dotázal se zastupitelů, zda ţádost schvalují. Zastupitelstvo ţádost pana J. V. schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.004-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Ţádost pana J. V. o koupi stavební parcely p.č.1198 (1766m2) v k.ú. a obci
Vlkaneč za 245Kč/m2 + DPH.
II.)Ukládá: Uzavřít s panem J. V. kupní smlouvu na stavební parcelu p.č.1198 (1766m2)
v k.ú. a obci Vlkaneč za 245Kč/m2 + DPH.
ad 5)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné o novém zákonu 99/2019Sb. O přístupnosti
internetových stránek a mobilních aplikací, který vešel v platnost. Internetové stránky obce
nesplňují dané nařízení, proto starosta oslovil firmu Antee, která stránky obce spravuje, aby
provedla návrh úprav. Návrh bude zpracován v několika variantách a zaslán zastupitelům
k posouzení. Předběţná cena úprav bude 31.000,-Kč bez DPH.
Usnesení č.005-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o nutnosti úprav internetových stránek obce dle zákona
99/2019Sb.
ad 6)
Zastupitel Josef Altmann informoval přítomné o variantách nákupu komunální techniky pro
potřeby obce (multikára, malý traktor, osobní terénní automobil vč. vozíku). Uvaţuje se o
nákupu nového vozidla, na které byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu obce.
Konečné rozhodnutí zatím nebylo provedeno.
Usnesení č.006-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Informace o variantách nákupu komunální techniky pro potřeby obce.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným informace o moţnosti dotací na investiční akce,
obce.
- Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ, přístavba tělocvičny ZŠ – dotace 90%
- Výstavba multifunkčního sortovního hřiště – dotace 60-70%
- Oprava chodníků – dotace 80%
- Obnova místních komunikací – dotace 70%
- Domácí kompostéry pro občany a mobilní štěpkovač pro obec – dotace 85%
Starosta s místostarosty budou dále pracovat na přípravách podkladů pro případné ţádosti.
Zda obec podá ţádosti o dotace, bude ještě zváţeno, jednotlivé ţádosti pak budou předloţeny
ke schválení zastupitelstva.
Usnesení č.007-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Informace o moţnosti dotací na investiční akce obce.

ad 8)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné o stíţnosti pana J. P. na obsah jednoho z článků ve
Zpravodaji obce Vlkaneč. Pravděpodobně došlo k nedorozumění, vše bylo vysvětleno
v reakci na dopis od zastupitelky Martiny Novákové, který byl panu P. odeslán. Starosta se
dotázal přítomných, zda k tomu má někdo nějaké dotazy, jelikoţ tomu tak nebylo, povaţuje
tuto záleţitost za uzavřenou.
Usnesení č.008-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Informaci o vyřízení stíţnosti na jeden z článků ve Zpravodaji obce
Vlkaneč.
ad 9)
Starosta Josef Klaus seznámil zastupitelstvo s jednotlivými podklady účetní uzávěrky PO ZŠ
a MŠ Vlkaneč, okres Kutná Hora – (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výsledky
veřejnosprávních kontrol a inventarizační zprávou). Vzhledem k tomu, ţe nikdo ze zastupitelů
neměl k hospodaření PO připomínky, starosta dal hlasovat o schválení účetní uzávěrky a
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. ZO schválilo účetní uzávěrku PO ZŠ a MŠ
Vlkaneč, okres Kutná Hora k 31.12.2019 dle přiloţeného protokolu a zároveň schválilo
převod hospodářského výsledku ve výši 2.608,68Kč do rezervního fondu bez výhrad.
Usnesení č.009-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Účetní uzávěrku PO ZŠ a MŠ Vlkaneč, okres Kutná Hora k 31.12.2019 dle
přiloţeného protokolu a zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 2.608,68
Kč do rezervního fondu bez výhrad.
ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným ţádost neziskové organizace Linka bezpečí o
finanční příspěvek na jejich provoz. Po diskusi starosta navrhl, aby obec Vlkaneč přispěla na
Linku bezpečí částkou 1000,-Kč. Dotázal se zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č.010-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Finanční příspěvek 1000,-Kč neziskové organizaci Linka bezpečí.
II.)Ukládá: Odeslat finanční příspěvek 1000,-Kč neziskové organizaci Linka bezpečí.
ad 11)
Diskuse
Starosta informoval o poslední splátce půjčky, kterou obec uhradila v měsíci únoru, obec je
opět bez dluhů.
Dále, v souvislosti s vládními opatřeními proti šířící se epidemií koronaviru, oznámil zrušení
několika společenských akcí. Jedná se o setkání pro seniory, maškarní ples a vítání občánků.
Pan V. P. se dotázal, proč bude Zpravodaj obce Vlkaneč vycházet jen 3x ročně. Zastupitel
Oldřich Novák odpověděl, ţe je s vydáním Zpravodaje spojeno mnoho práce, proto byla
frekvence sníţena. Dále bylo zastupitelkou Martinou Novákovou konstatováno, ţe takto bylo
rozhodnuto po projednání se zastupitelstvem obce.

Pan J. Č., v souvislosti se vzniklým nedorozuměním ohledně článku ve Zpravodaji, poţádal,
aby byla sdělení konkrétní, aby si je čtenář nemohl vykládat mylně. Zároveň poděkoval obci a
rodině P. za podporu při financování vánočního koncertu.
Dále se dotázal, zda bude obec letos přispívat jednotlivým obcím na rozsvěcení vánočních
stromů a pořádání vánočních koncertů. Zastupitelka Martina Nováková odpověděla, ţe
rozsvěcení vánočních stromů budou v jednotlivých obcích pořádat spolky, tudíţ budou akci i
plně financovat a na vánoční koncert bude obec přispívat ve Vlkanči, protoţe bude jeho
pořadatelem. Starosta doplnil, ţe obec má v rozpočtu pro rok 2020 vyhrazenu částku 9.000,Kč na pořádání vánočních koncertů, tudíţ kaţdá obec obdrţí na tuto akci finanční příspěvek
3.000,-Kč.
Pan H. se dotázal, proč obec pronajímá provozovnu pohostinství v Přibyslavicích za
symbolickou cenu 1,-Kč/rok a bývalou provozovnu obchodu za částku 20.000,-Kč/rok.
Místostarosta Vincent Špalek vysvětlil, ţe v minulosti, kdy byly obě provozovny bez vyuţití,
nabídla je obec k pronájmu za 1,-Kč/rok. Bylo to podmíněno tím, ţe budou slouţit původnímu
účelu (pohostinství, obchod se smíšeným zboţím). O provozování obchodu ale zájem nebyl.
V loňském roce paní P. poţádala obec o pronájem bývalé provozovny obchodu za účelem
komerčního vyuţití a zastupitelstvo pronájem schválilo. Dle platné legislativy stanovení
nejniţšího nájemného za komerční vyuţití prostor je právě 20.000,-Kč/rok. S nájemní
smlouvou paní P. souhlasila. Pan H. poukázal na, dle jeho názoru, nespravedlivé stanovení
nájmu. Dodal, ţe paní P. poskytuje pro občany sluţby spojené s nákupem a dodávkou zboţí.
Paní P. byla na zastupitelstvu přítomna. Zastupitelka Bohumila Semrádová paní P. navrhla
aby, pokud se v současné době její podnikatelský záměr změnil, či rozšířil, jednala o moţných
změnách s obcí.
Usnesení č.011-03/2020/ZO ze dne 11.3.2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
Informace o poslední splátce půjčky.
Informace o zrušení několika společenských akcí - setkání pro seniory, maškarní ples a vítání
občánků.
Informace o sníţení frekvence vydávání Zpravodaje obce Vlkaneč na 3x ročně.
Informace o finančních příspěvcích na vánoční koncerty.
Informace o stavu pronajatých provozoven v obci Přibyslavice.
Rekapitulace usnesení ze 3. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 11.3.2020 v
Kozohlodech.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 12.2.2020.
Informace o nutnosti úprav internetových stránek obce dle zákona 99/2019Sb.
Informace o variantách nákupu komunální techniky pro potřeby obce.
Informace o moţnosti dotací na investiční akce obce.
Informaci o vyřízení stíţnosti na jeden z článků ve Zpravodaji obce Vlkaneč.
Informace o poslední splátce půjčky.
Informace o zrušení několika společenských akcí - setkání pro seniory, maškarní ples a
vítání občánků.
Informace o sníţení frekvence vydávání Zpravodaje obce Vlkaneč na 3x ročně.
Informace o finančních příspěvcích na vánoční koncerty.
Informace o stavu pronajatých provozoven v obci Přibyslavice.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program ZO 11.3.2020.
Ověřovatele zápisu ZO dne 11.3.2020 – Špalek Vincent, Novák Oldřich.
Ţádost pana J. V. o koupi stavební parcely p.č.1198 (1766m2) v k.ú. a obci Vlkaneč za
245Kč/m2 + DPH.
Účetní uzávěrku PO ZŠ a MŠ Vlkaneč, okres Kutná Hora k 31.12.2019 dle přiloţeného
protokolu a zároveň schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 2.608,68 Kč do
rezervního fondu bez výhrad.
Finanční příspěvek 1000,-Kč neziskové organizaci Linka bezpečí.
Zastupitelstvo obce zamítá:
Zastupitelstvo obce ukládá:
Uzavřít s panem J. V. kupní smlouvu na stavební parcelu p.č.1198 (1766m2) v k.ú. a
obci Vlkaneč za 245Kč/m2 + DPH.
Odeslat finanční příspěvek 1000,-Kč neziskové organizaci Linka bezpečí.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Trvá oprava rybníka Přibyslavice – v rybníku se stále nezadrţuje voda.

Zapsala: dne 11.3.2020

Semrádová Bohumila

Ověřovatelé zápisu:

Špalek Vincent
Novák Oldřich

Starosta:

Klaus Josef

