Zápis
ze 8. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 24. 6. 2020 ve Vlkanči
Přítomní zastupitelé: Altmann Josef, Klaus Josef, Novák Oldřich, Nováková Martina,
Cempírková Jaroslava, Špalek Vincent, Vágner Václav, Semrádová Bohumila
Omluvení zastupitelé: Kořínek Luboš
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Altmann Josef, Špalek Vincent
Přítomní občané: 3
Program:
1)
Schválení programu ZO 24. 6. 2020
2)
Určení ověřovatelů zápisu
3)
Kontrola usnesení
4)
Rozpočtové opatření č. 5/2020
5)
Letní slavnosti
6)
Partnerská smlouva o spolupráci v rámci DMO
7)
Projekt MŠ
8)
Informace o provedených kolaudacích
9)
Ţádost o pronájem
10) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 18:00 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 24. 6. 2020. Doplnil další bod 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 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 001-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 24. 6. 2020.
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovatelé zápisu ze schůze ZO dne 24. 6. 2020 byli
Altmann Josef a Špalek Vincent. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo
návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 002-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ze schůze ZO dne 24. 6. 2020 – Altmann Josef, Špalek
Vincent.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO ze dne 27. 5. 2020.
Všechny body byly splněny, starosta dále doplnil, ţe voda v rybníku v Přibyslavicích drţí
hladinu, menší mnoţství vody propouští mezery mezi prkny u výpustě, které budou
doopraveny .
Usnesení č. 003-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 27. 5. 2020.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům návrh rozpočtového
opatření č. 5/2020. Přečetl důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 5/2020.
Zastupitelům byly podklady odeslány e-mailem k nastudování. Starosta se dotázal, zda
zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 5/2020. Zastupitelé rozpočtové opatření č. 5/2020
schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 004-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5/2020.
ad 5)
Starosta Josef Klaus předal slovo zastupitelce Novákové, která uvedla, ţe Letní Slavnosti ve
Vlkanči se budou konat dne 29. 8. 2020, odpolední program od 14:00 hod. do 18:00 hod.,
večerní program od 19:00 hod.. Odpolední program je zajištěn většinou z „místních zdrojů“
(vystoupení dětí ze ZŠ, bratrů Rejnkových, člena Cirkusu Arlet, místních ţen) a byli osloveni
ochotníci z Paběnic. Jako hudební doprovod zahraje kapela Věnovanka. Občerstvení zajistí
MS Diana. Večer zahraje kapela Laura p. Ryšánka. Je zajištěn moderátor, osloví se všechny
spolky ohledně spolupráce při zajištění programu pro děti, chovatelé zajistí jako jiţ tradičně
tombolu, byla oslovena firma ohledně zapůjčení skákacího hradu. Zastupitel Vágner zajistí

nákup potřebných věcí k občerstvení. Večerní vstupné bude činit 50,-Kč. S výběrem
vstupného pomohou zastupitelé Vágner a Cempírková.
V letošním roce proběhne soutěţ o nejchutnější bábovku. Členy poroty osloví místostarosta
Špalek a zajistí nákup ceny pro vítězku - vítěze. Je třeba oslovit a poprosit místní ţeny, aby se
zapojily do soutěţe.
K dispozici má obec 3 velké stany, které pomohou postavit zaměstnanci obecního úřadu. Dále
je třeba objednat parket.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 005-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Informace o zajištění programu a chodu letních slavností.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným zastupitelům návrh na uzavření partnerské smlouvy
mezi naší obcí a oblastní organizací destinačního managementu Turistická oblast
Kutnohorsko a Kolínsko z.s.. Na schůzi zastupitelstva obce, konané dne 11.12.2019 jsme jiţ
schválili v bodě 11) začlenění obce Vlkaneč do Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
(dále jen „DMO“). Nyní se na nás zmíněný spolek obrátil se ţádostí o partnerství. Chod a
aktivity spolku jsou financovány z příspěvků členů a z dotačních prostředků. Nutnou
podmínkou pro to, aby tyto DMO mohly ţádat o prostředky z Národního programu podpory
cestovního ruchu ČR, je získání certifikace agenturou CzechTourism na základě kladného
stanoviska krajské organizace destinačního managementu. Proto je potřebné schválit
partnerství obce s Turistickou oblastní Kutnohorsko a Kolínsko z.s. a uzavřít partnerskou
smlouvu. Členský příspěvek bude za malé obce hradit MAS Lípa pro venkov, z.s..
Starosta se dotázal, zda zastupitelé schvalují partnerství obce Vlkaneč s Turistickou oblastí
Kutnohorsko a Kolínsko, z.s., uzavření partnerské smlouvy a poskytnutí katastrálního území
pro činnost organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko
z.s.. Zastupitelé s návrhy souhlasí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrţelo se 0
Usnesení č. 006-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Partnerství obce Vlkaneč a oblastní organizace destinačního managementu
s názvem Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s..
II.)Schvaluje: Uzavření partnerské smlouvy mezi obcí Vlkaneč a oblastní organizací
destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s..
III.)Schvaluje: Poskytnutí katastrálního území obce pro činnost organizace destinačního
managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z.s. v cestovním ruchu a zapojení do
činnosti organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s..
IV.)Ukládá: Uzavřít partnerskou smlouvu mezi obcí a Turistickou oblastí Kutnohorsko a
Kolínsko z.s.. Termín do 31.7.2020. Zodpovídá starosta.
ad 7)
Starosta Josef Klaus předal slovo místostarostovi Špalkovi, který informoval přítomné o
stávající situaci v MŠ Vlkaneč. Společně se starostou a druhým místostarostou provedli v MŠ
Vlkaneč kontrolní návštěvu, o letošních velkých prázdninách budou opraveny WC a
umývárna, natřou se herní prvky v zahradě MŠ a bude vyměněn písek v pískovišti, zakoupena
bude nová plachta. V příštím roce by se měla měnit okna v loţnici MŠ. Kuchyně je dostatečně
zařízena a vybavena, prostor herny pro děti také. Další roky by měla budova fungovat.
Pokud se nyní zaměříme na současné nabídky projektů s moţným čerpáním dotačních titulů,
je třeba zohlednit, ţe se jedná o výstavby budov bez kuchyní a jídelen, pokud bychom

přemýšleli o výstavbě nové budovy MŠ s kuchyní a jídelnou, investice by dosahovala
minimálně 8 000 000,-Kč.
Je třeba promyslet, do čeho budeme chtít investovat, komunitní centrum – sportovní hala nebo
např. tělocvična, kterou potřebuje ZŠ, aby měly kde děti cvičit.
Zastupitelka Semrádová informuje, ţe by bylo dobré se zamyslet nad vyuţití dotace z MŠMT,
který bývá kaţdoročně vypisována a dosahuje aţ 90% plnění.
Po menší diskusi bylo domluveno, ţe proběhne společná návštěva MŠ Vlkaneč a zahrady a
ještě se bude jednat o moţnostech. Termín bude domluven e-mailem.
Starosta sdělil zastupitelům, aby tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 007-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o opravách v MŠ Vlkaneč a o nabízených projektech nové
MŠ.
ad 8)
Starosta Josef Klaus informoval přítomné o proběhlé kolaudaci DČOV v Přibyslavicích a o
proběhlé kolaudaci opravených rybníků v Kozohlodech a na Kocandě. Kolaudace proběhly
v pořádku a provedl je MěÚ Čáslav, odbor ţivotního prostředí.
Starosta uvedl, aby zastupitelé tyto informace vzali na vědomí.
Usnesení č. 008-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: Informace o proběhlých kolaudacích.

ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným ţádost pana S. M. o pronájem prostor bývalé
kovárny v Přibyslavicích (18 m2) a ţádost o uţívání veřejného prostranství - části pozemku č.
592/19 v k.ú. Přibyslavice u Vlkanče (20 m2). Záměr obce na pronajmutí byl řádně vyvěšen,
nikdo jiný si o pronájem nezaţádal. Starosta Josef Klaus navrhl, aby se prostory bývalé
kovárny v Přibyslavicích pronajmuly panu M. za roční nájemné ve výši 1 800,-Kč. Uţití
veřejného prostranství se řídí OZV č.1/2011. Dle článku 13 písm. c) této vyhlášky
zastupitelstvo obce stanovilo roční poplatek za uţívání veřejného prostranství panu M. ve výši
1 800,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena do 30.6.2024. Uţívání veřejného prostranství
dle ţádosti bude téţ do 30.6.2024.
Po menší diskusi se starosta se dotázal zastupitelů, zda s jeho návrhem souhlasí. Zastupitelé
návrh schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţelo se 1
Usnesení č. 009-08/2020/ZO ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Pronájem prostor bývalé kovárny v Přibyslavicích - budova bez čísla popisného
(18 m2) panu S. M., roční nájemné bude činit 1 800,-Kč, splatné vţdy do konce roku. Nájemní
smlouva bude uzavřena do 30. 6. 2024.
II.)Ukládá: Uzavřít nájemní smlouvu s panem S. M. Termín do 31. 7. 2020. Zodpovídá
starosta.
III.)Schvaluje: Uţívání veřejného prostranství - části pozemku č. 592/19 v k.ú. Přibyslavice u
Vlkanče (20 m2) panem S. M., roční poplatek bude činit 1 800,-Kč, splatný vţdy do konce
roku. Uţívání veřejného prostranství je do 30. 6. 2024.
IV.)Ukládá: Sepsat Ohlášení k místnímu poplatku za uţívání veřejného prostranství S. M.
Termín do 31. 7. 2020. Zodpovídá starosta.

ad 10) Diskuse
Starosta Josef Klaus sdělil přítomným, ţe dne 7. 7. 2020 proběhne kontrolní prohlídka
Městského úřadu Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje na stavbě – jiná stavba č.p.
150 Vlkaneč. Byly jsme vyzvání k účasti při kontrolní prohlídce.
Starosta informoval přítomné o konání valné hromady Mikroregionu Čáslavsko
v Třebešicích, dne 16. 6. 2020. Byl schválen rozpočet, hovořilo se o uzavírání partnerských
smluv obcí s Turistickou oblastí Kutnohorsko a Kolínsko z.s., o nabídce Senior taxi pro
seniory, pan Tvrdík sdělil, ţe se rozšíří MAS Lípa pro venkov z.s. o další obce atd..
Místostarosta Špalek informoval, ţe hasičská zbrojnice v Kozohlodech bude do 15.7.2020
doopravena, nyní se jiţ nahazuje, příští týden se dodělají vrata. Následně se bude opravovat
stodola za Obecním domem v Kozohlodech. Dále konstatoval, ţe v rozpočtu na příští rok by
se mělo počítat s opravou podlahy v kníhovně v Kozohlodech – opět jen nákup potřebného
materiálu, práci zajistí členové SDH Kozohlody v rámci brigád.
Dále informoval, ţe dne 22. 8. 2020 se bude konat akce SDH Kozohlody k výročí zaloţení
hasičského sboru. Mediálně bude akce podpořena rádiem Blaník.
Místostarosta Špalek dále uvedl, ţe se byl podívat na rybářských závodech pro děti
v Přibyslavicích. Akce byla pěkně připravena. I přesto, ţe počasí nepřálo, děti byly natěšené a
nadšené. Pro děti byly zajištěny ceny, např. za ulovení největší ryby, i za účast a dostávaly
drobné občerstvení.
Zastupitelka Nováková se dotazuje, co obsahovala odpověď paní hejtmanky na dopis pana
P. Starosta sdělil, ţe paní hejtmanka Středočeského kraje sdělila, ţe vyřešit poţadované
změny v jízdních řádech vlaků není jednoduché, atd. pan P. jí opět poslal dopis, ale ţádná
reakce jiţ nebyla.
Paní L. informuje, ţe by se měl opravovat kostel v Přibyslavicích, vnitřní omítky jsou velmi
vlhké. Za finanční obnos, který je nyní k dispozici, chtěli stěny kostela otlouct a nechat větrat.
Vše pod dohledem památkářů. Restaurátor provedl sondy do zdí, kvůli zmíněné vlhkosti a jen
za provedení sond se zaplatí cca 34 000,-Kč.
Starosta Klaus informuje, ţe proběhla návštěva památkářů z Prahy – ohledně výměny
vstupních bočních dveří na hřbitov ve Vlkanči, závěry byly např. zrestaurovat staré dveře,
uchovat je pro další generace, atd.. Nakonec byla povolena výměna dveří stávajících za nově
zhotovené – dubové. Nyní se čeká na vyjádření p. Vobořilové z odboru výstavby a
regionálního rozvoje MěÚ Čáslav, poté budou dveře vyměněny.
Usnesení č. 010-06/2020/ZO ze dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
Informace o kontrolní prohlídce stavby - jiná stavba č.p. 150 v obci Vlkaneč.
Informace z konané valné hromady Mikroregionu Čáslavsko.
Informace o opravě hasičské zbrojnice v Kozohlodech a dalším dění v obci.
Informace o proběhlých rybářských závodech pro děti v Přibyslavicích.
Informace o moţných opravách vnitřních omítek v kostele v Přibyslavicích.
Informace o povolené výměně vstupních dveří na hřbitov ve Vlkanči.

Rekapitulace usnesení z 8. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč
konané dne 24. 6. 2020 ve Vlkanči.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO – ze dne 27. 5. 2020.
Informace o zajištění programu a chodu letních slavností.
Informace o opravách v MŠ Vlkaneč a o nabízených projektech nové MŠ.
Informace o proběhlých kolaudacích.
Informace o kontrolní prohlídce stavby - jiná stavba č.p. 150 v obci Vlkaneč.
Informace z konané valné hromady Mikroregionu Čáslavsko.
Informace o opravě hasičské zbrojnice v Kozohlodech a dalším dění v obci.
Informace o proběhlých rybářských závodech pro děti v Přibyslavicích.
Informace o moţných opravách vnitřních omítek v kostele v Přibyslavicích.
Informace o povolené výměně vstupních dveří na hřbitov ve Vlkanči.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program ZO 24. 6. 2020.
Ověřovatele zápisu ZO dne 24. 6. 2020 – Altmann Josef, Špalek Vincent.
Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Partnerství obce Vlkaneč a oblastní organizace destinačního managementu s názvem
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s..
Uzavření partnerské smlouvy mezi obcí Vlkaneč a oblastní organizací destinačního
managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s..
Poskytnutí katastrálního území obce pro činnost organizace destinačního managementu
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z.s. v cestovním ruchu a zapojení do činnosti
organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s..
Pronájem prostor bývalé kovárny v Přibyslavicích - budova bez čísla popisného (18 m2)
panu S. M., roční nájemné bude činit 1 800,-Kč, splatné vţdy do konce roku. Nájemní
smlouva bude uzavřena do 30.6.2024.
Uţívání veřejného prostranství - části pozemku č. 592/19 v k.ú. Přibyslavice u Vlkanče
(20 m2) panu S. M., roční poplatek bude činit 1 800,-Kč, splatný vţdy do konce roku.
Ohlášení k místnímu poplatku za uţívání veřejného prostranství bude sepsáno do 30. 6.
2024.

Zastupitelstvo obce zamítá:
Zastupitelstvo obce ukládá:
Uzavřít partnerskou smlouvu mezi obcí a Turistickou oblastí Kutnohorsko a Kolínsko
z.s.. Termín do 31. 7. 2020. Zodpovídá starosta.
Uzavřít nájemní smlouvu s panem S. M. Termín do 31. 7. 2020. Zodpovídá starosta.
Sepsat ohlášení k místnímu poplatku za uţívání veřejného prostranství s panem S. M.
Termín do 31.7.2020. Zodpovídá starosta.

Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
-

Zapsala: dne 24. 6. 2020

Cempírková Jaroslava

Ověřovatelé zápisu:

Altmann Josef
Špalek Vincent

Starosta:

Klaus Josef

