
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 22.února 2022Obec VlkanovZastupitelstvo obce Vlkanov  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,konaného dne 22.února 2022, od 17,00 hodinZahájení zasedání zastupitelstvaZasedání  zastupitelstva  obce  Vlkanov  (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno  v 17,00  hodin starostou Luďkem Zmrhalem (dále jako „předsedající“). Předsedající  konstatoval,  že  zasedání  bylo  řádně  svoláno  a  konstatoval,  že  je  přítomno  7 členů zastupitelstva (z  celkového počtu 8  členů  zastupitelstva)  Krepčíková chybí,  takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatelePředsedající  určuje  ověřovateli  zápisu  Stanislava  Cihláře  a  Stanislava  Cihláře  ml.  a  zapisovatelkou Marta Jelínkovou.Schválení programu:Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem  programu. Jiné  návrhy  nebyly  vzneseny,  proto  bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočtové opatření č.17
3. Zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru
4. Inventarizace majetku obce za rok 2021
5. Zápis do obecní kroniky za rok 2021
6. Oprava místní komunikace
7. Lesy
8. RůznéVýsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se:   0 Bod 1 - Kontrola plnění usnesení ze zastupitelstev Předseda kontrolního výboru provedl kontrolu plnění usnesení ze zastupitelstev. Plnění jednotlivých bodů usnesení je následující:Byla splněna všechna usnesení.Nikdo nemá připomínky k minulému zápisu.Bod 2 - Rozpočtové opatření č.17Předsedající seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.17.Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 17.Bod 3 – Zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboruPředseda finančního výboru předložil  členům zastupitelstva zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 31.12.2021 a 21.2.2022.Předseda kontrolního výboru předložil členům zastupitelstva zápisy o činnosti kontrolního výboru ze dne 17.6..2021 a 4.1.2022.Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru.Bod 4 - I  n  ventarizace maj  etku obce za rok 2021  Předsedkyně  inventarizační  komise  předložila  členům  zastupitelstva  inventarizační  zprávu  o inventarizaci majetku Obce Vlkanov k 31.12.2021.  Zastupitelstvo  obce  Vlkanov  vzalo  na  vědomí  Inventarizační  zprávu  o  inventarizaci  majetku  obce  Vlkanov k 31.12.2021.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 22.února 2022Bod 5 - Zápis do obecní kroniky za rok 2021Kronikářka Lenka Vondrášková předložila členům zastupitelstva návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2021.  Jiné  návrhy  nebyly  vzneseny,  proto  bylo  hlasováno.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2021.  Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0Usnesení č. 1/2022 bylo schváleno.Bod 6 -   Oprava místní komunikace  Předsedající seznámil členy zastupitelstva s vyhlášením výzvy Kraje Vysočina na předkládání projektů v souladu se Statusem účelového Fondu Vysočiny s názvem programu Obnova venkova Vysočiny 2022, Program na podporu venkovských obcí a sídel v obnově majetku. Nastínil možnosti čerpání dotace a členové  zastupitelstva  souhlasili  s  návrhem  s  názvem  projektu  Oprava  místní  komunikace  od společnosti Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 25956019 za cenu 262.996,22 Kč s  DPH.  Jiné  návrhy  nebyly  vzneseny,  proto  bylo  hlasováno.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.Návrh usnesení:Zastupitelstvo  obce  Vlkanov  schvaluje  podat  žádost  o  poskytnutí  dotace  z  Fondu  Vysočiny,  název  programu  Obnova  venkova  Vysočiny  2022,  název  projektu  „Oprava  místní  komunikace“  za  cenu  262.996,22 Kč s DPH od společnosti Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 25956019.        Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se:  0Usnesení č. 2/2022 bylo schváleno. Bod 7 -   Le  sy  Místostarostka informovala o stavu v obecním lese.Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo informaci na vědomí.Bod 8 - RůznéPředsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 18,00 hod.Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov
Zápis byl vyhotoven dne  23.února 2022Zapisovatelka: Marta Jelínková                 …………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Cihlář                  …………………………………………………………

Stanislav Cihlář ml.                …………………………………...……………………
Starosta:                          Luděk Zmrhal  ………………………………………………………...
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