Zápis
ze 6. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 27. 5. 2020 ve Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Altmann Josef, Klaus Josef, Kořínek Luboš, Novák Oldřich, Nováková
Martina, Cempírková Jaroslava, Špalek Vincent, Vágner Václav, Semrádová Bohumila
Omluvení zastupitelé:
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Vágner Václav, Semrádová Bohumila
Přítomní občané: 3
Program:
1)
Schválení programu ZO 27. 5. 2020
2)
Určení ověřovatelů zápisu
3)
Kontrola usnesení
4)
Volba zástupce obce na Valnou hromadu společnost VHS
5)
Rozpočtové opatření č. 4/2020
6)
Schválení účetní závěrky
7)
Zpráva z LD Chraňboţ
8)
Nájemní smlouva
9)
Informace o plánovaných akcích
10) Informace o opravách ZŠ
11) Věcné břemeno ČEZ
12) Ţádost o povolení přípojek
13) Pravidla rybolovu SDH Vlkaneč
14) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 27. 5. 2020. Doplnil další dva body a 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 9, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 001-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 27. 5. 2020.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ze schůze ZO dne 27. 5. 2020 byli Vágner
Václav a Semrádová Bohumila. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo
návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 002-06/2020/ZO ze dne 27 .5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ze schůze ZO dne 27. 5. 2020 – Vágner Václav,
Semrádová Bohumila.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO ze dne 29. 4. 2020.
Všechny body byly splněny, jen zatím není podepsán dodatek k nájemní smlouvě se ZD
Vysočina, starosta by ho měl kaţdým dnem jet podepsat. Mělo by se to stihnout v daném
termínu. Dále doplnil, ţe se stále čeká, zda se bude v rybníku v Přibyslavicích zadrţovat voda
nebo se bude muset oprava hráze řešit i nadále.
Usnesení č. 003-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 29. 4. 2020.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, ţe se bude konat dne 8. 6. 2020 valná hromada
společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora. Je třeba, aby tam obec vyslala zástupce.
Místostarosta Špalek navrhl, aby se valné hromady zúčastnil starosta Josef Klaus. Zastupitelé
s jeho návrhem souhlasí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 1
Usnesení č. 004-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Josefa Klause zástupcem obce Vlkaneč na valné hromadě společnosti VHS
Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora, konané dne 8.6.2020.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům návrh rozpočtového opatření
č. 4/2020. Přečetl důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 4/2020. Zastupitelům byly
podklady odeslány e-mailem k nastudování. Starosta se dotázal, zda zastupitelé schvalují
rozpočtové opatření č. 4/2020. Zastupitelé rozpočtové opatření č. 4/2020 schválili.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 005-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 4/2020.

ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům návrh na schválení účetní závěrky obce
Vlkaneč za rok 2019. Zastupitelům byly podklady odeslány e-mailem k nastudování. Starosta
se dotázal, zda zastupitelé schvalují účetní závěrku obce Vlkaneč za rok 2019. Zastupitelé
účetní závěrku obce Vlkaneč za rok 2019 schválili.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 006-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Účetní závěrku obce Vlkaneč za rok 2019.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným obsah zprávy LD Chraňboţ. Sdělil, ţe dne
23.6.2020 se bude konat členská schůze, kde se bude mimo jiné schvalovat návrh rozpočtu na
rok 2020. Starosta přednesl konečné příjmy a výdaje a dotázal se zastupitelů, zda souhlasí
s návrhem rozpočtu LD Chraňboţ na rok 2020. Zastupitelé návrh rozpočtu LD Chraňboţ
schválili. Dále byl starosta Josef Klaus pověřen, aby zastupoval obec na členské schůzi dne
23.6.2020.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 007-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Návrh rozpočtu LD Chraňboţ na rok 2020.
II.)Ukládá: Starostovi Josefu Klausovi jednat za obec Vlkaneč na členské schůzi dne
23.6.2020.
ad 8)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné o došlé ţádosti pana S. M., který ţádá o pronajmutí
prostor bývalé kovárny v Přibyslavicích, budova bez čísla popisného (18 m2) a pronajmutí
části (20 m2) pozemku č. 592/19 v k.ú. Přibyslavice u Vlkanče. Dále ţádá o souhlas
zastupitelů s umístěním reklamní tabule. Pan M. přislíbil, ţe se bude starat o zeleň kolem
budovy pohostinství.
Po menší diskusi bylo domluveno, ţe reklamní tabule můţe být vyvěšena za předpokladu, ţe
po ukončení činnosti klubu, bude vše uvedeno do původního stavu. Pronájem zmíněných
prostor je reálný za cenu 5,-Kč za m2 (zábor obecního majetku) měsíčně.
Starosta Klaus se dotázal přítomných zastupitelů, zda schvalují záměr obce pronajmout
prostory bývalé kovárny v Přibyslavicích – budova bez čísla popisného a část pozemku
č. 592/19 v k.ú. Přibyslavice. Zastupitelé souhlasí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 008-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Záměr obce Vlkaneč pronajmout:
1. Prostory bývalé kovárny v Přibyslavicích - budova bez čísla popisného(18 m2)
2. Část pozemku č. 592/19 v k.ú. Přibyslavice u Vlkanče (20 m2)
ad 9)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné, ţe byla obci doručena dotace na dřevo poškozené
kůrovcem za roky 2017 – 2018 ve výši 221 653,-Kč, v letošním roce se bude podávat další
ţádost za rok 2019.
Dále uvedl, ţe firma F. Bareš začala se stavbou 1. etapy komunikace v lokalitě 12 RD
(podkladní vrstvy a dešťová kanalizace), na kterou obec obdrţí dotaci od Středočeského kraje.

2.etapu (asfaltový kryt vozovky) bude obec realizovat po dostavbě rodinných domů.
Jednotlivé etapy budou kolaudovány samostatně.
Místostarosta Špalek sdělil informace o opravě hasičské zbrojnice v Kozohlodech – střecha
je jiţ opravena, byl vyměněn jeden krov a zhotoveno nové podbití, poloţena krytina. Nyní se
provádí nová fasáda. U knihovny byly vyměněny dveře. Všechny práce provádí dobrovolní
hasiči z Kozohlod zdarma. Dále budou vyměněna vrata. Do budoucna je nutné opravit
podlahu v knihovně.
Starosta dále informuje, ţe je vyřizováno stavební povolení na opravu chodníků ve Vlkanči.
Termín zahájení oprav odhaduje na druhou polovinu roku 2020.
Dne 5.6.2020 proběhne kolaudace DČOV v Přibyslavicích. Zastupitelka Semrádová se
dotazuje, zda bylo zjišťováno, jestli se nebude vypisovat dotační titul na přidruţení dalších
čistíren v Přibyslavicích. Lidé z Přibyslavic se poptávají. Dále se dotazuje, zda bude obec na
opravu chodníků ve Vlkanči hledat vhodnou dotaci. Starosta sdělil, ţe informace budou
zjištěny u poradenské firmy TNT.
Starosta Klaus dále uvedl, ţe projednával na Odboru školství a památkové péče MěÚ
Čáslav výměnu bočních dveří a vstupních vrat na hřbitovech, které jsou v majetku obce.
Veškerá další jednání proběhnou po návštěvě pracovníka památkové péče na Obci Vlkaneč.
Dále jednal na Odboru ţivotního prostředí MěÚ Čáslav ohledně kolaudace opravených
rybníků v Kozohlodech a na Kocandě. V podstatě se čeká na vyjádření Povodí Labe a poté se
poţádá o kolaudaci všech tří rybníků najednou.
Místostarosta Novák sděluje, ţe byla oslovena firma Stavosport, aby zpracovala projekt na
multifunkční hřiště ve Vlkanči, cena za projekt by měla být do 30 000,-Kč s DPH (včetně
provedení sond na hřišti a zaměření). Poté se bude čekat na vypsání vhodného dotačního
titulu.
Zastupitelka Semrádová se dotázala, zda bude obec v tomto roce provádět projektovou
přípravu pro moţné podání ţádosti o dotaci v r. 2021 na rekonstrukci a navýšení kapacity MŠ
a přístavbu tělocvičny pro účely ZŠ a MŠ. Místostarosta Novák sdělil, ţe letos se projekt
připravovat nebude.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 009-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Informace o plánovaných a probíhajících akcích v obci.
ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným informace o opravách ZŠ Vlkaneč. V roce 2020 v
červenci bude vyměněno PVC v přízemí budovy na chodbě a v šatnách. Cenová nabídka od
firmy Jan Bohuněk, Truhlářství a podlahářství, Golčův Jeníkov činí 34 006,-Kč s DPH –
výměna PVC v šatnách, 35 939,-Kč s DPH– výměna PVC na chodbě v přízemí budovy.
V roce 2021 bude dále vyměněno PVC na chodbě v 1.patře budovy a dále budou zakoupeny
nové šatnové bloky. Rozpočet v příštím roce bude navýšen dle potřebných částek.
Starosta dále informoval, ţe v MŠ Vlkaneč proběhla revize herních prvků na zahradě. Letitý
kolotoč nepošel revizí a je třeba ho demontovat. Ostatní herní prvky je třeba natřít. Coţ by
mohlo být prací např. pro brigádníky. V MŠ Vlkaneč budou provedeny nejnutnější opravy
v koupelně a na WC. V příštím roce by měly proběhnout rozsáhlejší opravy koupelny a WC.
Bude s tím počítáno v rozpočtu – investiční akce.
Starosta Klaus sdělil přítomným zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 010-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o opravách v ZŠ a v MŠ Vlkaneč.

ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – sluţebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o pozemek č. 452/1 – ostatní
plocha, v k.ú. Vlkaneč, ve vlastnictví obce Vlkaneč, kde vede v zemi kabel. Za zřízení
věcného břemene nám bude zaplacena jednorázová částka ve výši 1 000,-Kč s DPH.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s návrhem na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – sluţebnosti souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 011-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti s firmou ČEZ
Distribuce, a.s., týkající se pozemku č. 452/1, v k.ú. Vlkaneč.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – sluţebnosti s firmou ČEZ
Distribuce, a.s.. Termín do 30. 6. 2020. Zodpovídá starosta.
ad 12)
Starosta Josef Klaus uvedl, ţe byla na obecní úřad podána ţádost manţelů J. a K. G., bytem
Vlkaneč č.p. 40 o vybudování plynové a kanalizační přípojky a napojení se na plynovod a
kanalizační řád z jejich pozemku č. 31/1 v k.ú. Vlkaneč. Manţelé G. byli informováni o
hrazení příspěvku za plynovou přípojku, komunikaci i chodník uvedou do původního stavu.
Starosta navrhuje ţádosti manţelů G. vyhovět a uzavřít smlouvu o vybudování přípojek. Ve
smlouvě jsou uvedené podmínky, za kterých bude napojení provedeno. Dotázal se zastupitelů,
zda souhlasí s uzavřením smlouvy o vybudování plynové a kanalizační přípojky. Zastupitelé
uzavření smlouvy o vybudování plynové a kanalizační přípojky k pozemku č. 31/1 manţelů
G. z obecního pozemku schvalují.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 012-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Uzavření smlouvy o vybudování plynové a kanalizační přípojky s J. a K. G.,
bytem Vlkaneč č.p. 40.
II.)Ukládá: Uzavřít smlouvu o vybudování plynové a kanalizační přípojky s J. a K. G.,
bytem Vlkaneč č.p. 40. Termín do 30. 6. 2020. Zodpovídá starosta.
ad 13)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným ţádost SDH Vlkaneč o schválení pravidel rybolovu
na rybníku „Dolejšák“ ve Vlkanči. O rybník - poţární nádrţ se starají členové SDH Vlkaneč,
rybolov bude určen pro děti do 15 let (činnost pro volný čas dětí), chtějí zde např. pořádat
rybářské závody pro děti. Hlavním pravidlem rybolovu je „chyť a pusť“. Pověřeni kontrolou
za SDH Vlkaneč jsou L. K. a P. K. Starosta přečetl přítomným sepsaná pravidla rybolovu
SDH Vlkaneč na rybníku „Dolejšák“ ve Vlkanči. Následně se dotázal zastupitelů, zda
schvalují pravidla rybolovu na rybníku „Dolejšák“ ve Vlkanči. Zastupitelstvo pravidla
rybolovu schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţelo se 2
Usnesení č. 013-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Pravidla rybolovu na rybníku „Dolejšák“ ve Vlkanči.

ad 14)
Diskuse
Zastupitelka Nováková sděluje, ţe jí kontaktovala kapela, která by měla hrát večer na Letních
slavnostech ve Vlkanči a potřebovali by vědět, jestli se budou letní slavnosti konat, protoţe by
jinak mohli hrát jinde. Starosta Klaus sděluje, ţe zatím nejsou povoleny akce do 500 lidí,
proto nelze v tuto chvíli ještě říci, zda se letní slavnosti budou konat či ne. Místostarosta
Špalek dodává, ţe bude nejlepší jim napsat, jak se věci mají a ţe jim dáme co nejdříve vědět,
zda se akce bude konat či ne, dle dalších uvolnění vlády ČR.
Zastupitelka Nováková se dále dotazuje, zda by bylo moţné nějak opravit či vyměnit
nástěnky, které jsou vedle autobusové čekárny. Starosta odpovídá, ţe při opravě chodníků je
počítáno i s opravou veřejného osvětlení a upraví se nástěnky, nejspíš se nechají jen dvě na
plakáty.
Starosta Klaus sdělil, ţe mu dnes došla e-mailem nabídka od pana P. P. na odkoupení
stavebních pozemků. Jedná se o pozemky okolo bývalého „prasečáku“ ve Vlkanči, největší
pozemek je o velikosti 4 286 m2 , další pozemky jsou menší. Pozemky nabízí v ceně 95,-Kč za
m2 .
Po menší diskusi zastupitelstvo došlo k závěru, ţe koupě nabízených pozemků není pro obec
efektivní. Proto se kupovat nebudou.
Paní Z. se dotazuje, zda došla na obecní úřad nějaká reakce na dopis, který měl pan starosta
odeslat ohledně stíţnosti na nevyhovující vlakové spoje a nemoţnost si zakoupit jízdenky
PID. Starosta sděluje, ţe dopis odeslal pan P., bude se informovat, jestli mu bylo odpovězeno.
Usnesení č.014-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
Informace o moţnosti konání letních slavností.
Informace o opravě nástěnek u autobusové čekárny.
Informace o nabídce odkoupení pozemků ve Vlkanči.

Rekapitulace usnesení ze 6. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč
konané dne 27. 5. 2020 ve Vlkanči.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 29. 4. 2020.
Informace o plánovaných a probíhajících akcích v obci.
Informace o opravách v ZŠ a v MŠ Vlkaneč.
Informace o moţnosti konání letních slavností
Informace o opravě nástěnek u autobusové čekárny.
Informace o nabídce odkoupení pozemků ve Vlkanči

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program ZO 27. 5. 2020.
Ověřovatele zápisu ZO dne 27. 5. 2020 – Vágner Václav, Semrádová Bohumila.

-

-

Josefa Klause zástupcem Obce Vlkaneč na valné hromadě společnosti VHS Vrchlice –
Maleč, a.s., Kutná Hora, konané dne 8.6.2020.
Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Účetní závěrku za rok 2019.
Návrh rozpočtu LD Chraňboţ na rok 2020.
Záměr Obce Vlkaneč pronajmout: 1. Prostory bývalé kovárny v Přibyslavicích –budovy
bez čísla popisného (18 m2), 2. Část pozemku č. 592/19 v k.ú. Přibyslavice u Vlkanče
(20 m2)
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti s firmou ČEZ Distribuce,
a.s., týkající se pozemku č. 452/1, v k.ú. Vlkaneč.
Uzavření smlouvy o vybudování plynové a kanalizační přípojky s J. a K. G., bytem
Vlkaneč č.p. 40.
Pravidla rybolovu na rybníku „Dolejšák“ ve Vlkanči.

Zastupitelstvo obce zamítá:
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi Josefu Klausovi jednat za Obec Vlkaneč na členské schůzi dne 23.6.2020.
Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – sluţebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s..
Termín do 30. 6. 2020. Zodpovídá starosta.
Uzavřít smlouvu o vybudování plynové a kanalizační přípojky s J. a K. G., bytem
Vlkaneč č.p. 40. Termín do 30. 6. 2020. Zodpovídá starosta.
Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Trvá oprava rybníka Přibyslavice.

Zapsala: dne 27.5. 2020

Cempírková Jaroslava

Ověřovatelé zápisu:

Vágner Václav
Semrádová Bohumila

Starosta:

Klaus Josef

