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Z Á P I S 

ze  zasedání zastupitelstva obce Vlkanov  konaného  

dne 2.12. 2015 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Stanislav Cihlář 

Z celkového počtu 7  zvolených členů zastupitelstva obce 

Přítomno  7 členů  zastupitelstva a to: Stanislav Cihlář st. ,Pavel Fiala,Vendula Vodičková , 

Jaroslav Kovanda, Stanislav Cihlář ml., Libuše Krepčíková , Miroslav Hroch 

Omluveni: 

 

Na úvod starosta uvedl, že zasedání bylo zveřejněno v místě obvyklým způsobem na úřední desce . 
 

Program:  

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

2. Smlouva - Háta .o.p.s. Ledeč 

3. Smlouva – Nadační fond Čihošť 

4. Rozpočtové opatření č. 5 

5. Směrnice k finanční kontrole, směrnice k odepisování dlouhodobého majetku,plán inventur, 

směrnice pro provedení inventury, oběh účetních dokladů prosinec 2015 + r. 2016 

6. Inventarizace majetku obce – inventární komise 

7. Sociální záležitosti 

8. Návrh rozpočtu na rok 2016 

9. Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled -  Mikroregion Světelsko 

10. Navýšení mezd zastupitelů  

11. Závěr 

 

Hlasování o programu:  

Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:   

pro 7 členů,  

zdrželi se hlasování 0 členů,  

proti 0 členů,   

program byl schválen. 

 

Návrh na složení návrhové komise:  

Pan Jaroslav Kovanda, pani Libuše Krepčíková    
Hlasování:  

pro 7 členů,  

zdrželi se hlasování 0 členů,  

proti  0  členů   

Složení návrhové komise bylo schváleno. 

 

Starosta  jmenoval ověřovateli zápisu :  pana Miroslava Hrocha a pani  Vendulu  Vodičkovou 

 

Starosta jmenoval zapisovatelkou paní Annu  Ráslovou. 

 

Návrh na zařazení diskuse vždy po přednesení zprávy 

pro 7 členů,  

zdrželi se hlasování 0 členů,  

proti  0  členů.  

 

1   KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZO 
 

Seznámením s plněním usnesení z předcházejícího zastupitelstva provedl Jaroslav Kovanda.  

Plnění jednotlivých bodů usnesení je následující: 

Usnesení č. 9,10,11,12 – splněno 
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2  SMLOUVA S ORG.HÁTA O.P.S.  LEDEČ NAD SÁZAVOU 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o finanční příspěvek na provoz denního stacionáře.  

ZO rozhodlo o vyhovění žádosti a  sepsání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, který bude po 

podepsání smlouvy poukázán.  

 

Návrh na usnesení č. 13 :    

Zastupitelstvo obce Vlkanov 

Schvaluje usnesením č. 13 – poskytnutí fin. příspěvku. 

 

 

Hlasování:  

pro  7  členů,  

zdrželo se hlasování  0  členů,  

proti  0  členů   

Usnesení č. 13  bylo schváleno. 

 

 

3  SMLOUVA  S NADAČNÍM  FONDEN  ČIHOŠŤ 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o materiálový dar ( dřevo) na opravu kostela v Čihošti.  

ZO rozhodlo o vyhovění žádosti a sepsání smlouvy o poskytnutí dřeva na opravu kostela.  

 

Návrh na usnesení č. 14 :    

Zastupitelstvo obce Vlkanov 

Schvaluje usnesením č. 14 – poskytnutí dřeva na opravu kostela. 

 

 

Hlasování:  

pro  7  členů,  

zdrželo se hlasování  0  členů,  

proti  0  členů   

Usnesení č. 14  bylo schváleno. 

 

 

4  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 
Na návrh správce rozpočtu ZO projednalo změnu rozpočtu  č. 5 

 

Diskuse:  

K tomuto tématu nebyly žádné připomínky. 

 

Návrh na usnesení č. 15 :    

Zastupitelstvo obce Vlkanov 

Schvaluje usnesením č. 15 – změnu rozpočtu ( rozpočtové opatření č.5). 

 

Ukládá správci rozpočtu provést rozpočtové opatření č.5 v měsíci prosinci 2015 

 

Hlasování:  

pro  7  členů,  

zdrželo se hlasování  0  členů,  

proti  0  členů   

Usnesení č.15  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

5  ZO  SCHVÁLILO TYTO SMĚRNICE : 
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Směrnice k finanční kontrole, směrnice k odepisování dlouhodobého majetku,plán inventur, směrnice 

pro provedení inventury, oběh účetních dokladů na prosinec  2015 a rok  2016 
 

 

 

6   INVENTARIZACE MAJETKU – INVENTÁRNÍ KOMISE  
 

 Starostou obce Vlkanov  byl vydán příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2015 

ZO byla schválena inventarizační komise ve složení : 

Předseda : Miroslav  H r o c h   

Členové  :  Stanislav   C i h l á ř  

                   Anna  R á s l o v á   

 

7  SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI: 
 

Na návrh předsedkyně výboru paní Libuše Krepčíkové  ZO schválilo příspěvek pro důchodce v částce  

1000,-  Kč,  pro děti do 6-ti let  500,-  Kč   

Výplata bude provedena v měsíci listopadu 2016 

Dárkové balíčky pro jubilanty-  60 let, 65 let, 70 let a více   :   v hodnotě  700,-  Kč 

 

Diskuse:  

K tomuto tématu nebyly žádné připomínky. 

 

Návrh na usnesení č. 16 :    

Zastupitelstvo obce Vlkanov 

Schvaluje usnesením č. 16 –sociální záležitosti. 

 

Hlasování:  

pro  7  členů,  

zdrželo se hlasování  0  členů,  

proti  0  členů   

Usnesení č.16  bylo schváleno. 

 

 

8  NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016  
 

    Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2016. Tento bude vyvěšen na úřední desce  

od  3.12.2015. a zároveň bude zveřejněn na internetových stránkách obce.  

 

 

 

9 MIKROREGION SVĚTELSKO 

Místostarosta pan Pavel Fiala přednesl návrh na rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Světelsko  

na rok 2016 

Dále přednesl návrh Rozpočtového výhledu Svazku obcí Mikroregionu Světelsko na roky  2016 – 2018 

 

Návrh na usnesení č. 17 :    

Zastupitelstvo obce Vlkanov 

Schvaluje usnesením č. 17 – Mikroregion Světelsko(rozpočet na rok 2016 + rozpočtový výhled  

2016 - 2018.) 
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Hlasování:  

pro  7  členů,  

zdrželo se hlasování  0  členů,  

proti  0  členů   

Usnesení č.17  Mikroregion Světelsko - bylo schváleno. 

 

 

10. NAVÝŠENÍ MEZD ZASTUPITELŮ 
 

Obecní zastupitelstvo schválilo navýšení mezd zastupitelům obce  o 3 %. S účinností od  1.1.2016 

 

11. ZÁVĚR 
 

Starosta Stanislav Cihlář poděkoval všem přítomným za účast a v 22.00 hod. zasedání zastupitelstva 

ukončil. 

 
Zapsala:  Anna Ráslová 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne   2.12.2015 

 

 

…..................………................                             …..................………................ 

           Jméno, příjmení 

                 starosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


