
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 18.května 2022Obec VlkanovZastupitelstvo obce Vlkanov  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,konaného dne 18.května 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  6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva) – Libuše Krepčíková, Ladislav Zach omluveni,  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. Závěrečný účet Obce Vlkanov za rok 2021
3. Účetní závěrka Obce Vlkanov za rok 2021
4. Stanovení počtu volených členů zastupitelstva obce pro roky 2022-2026
5. Svazek obcí mikroregionu Světelsko
6. Zrušení usnesení č.30/2020 ze dne 4.11.2020
7. Zrušení smlouvy o výkonu činnosti lesníka
8. RůznéVýsledek hlasování: Pro: 6 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-Závěrečný účet Obce Vlkano  v za rok 2021  Předsedající předložil Návrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2021 včetně zprávy KrÚ Kraje  Vysočina o výsledku přezkoumání hospodaření obce 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 závěrečný účet Obce Vlkanov za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s  celoročním hospodařením, a to bez výhrad.       Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se:  0      Usnesení č. 2/2022 bylo schváleno. Bod 3–Účetní závěrka Obce Vlkanov za rok 2021Předsedající předložil účetní závěrku Obce Vlkanov za rok 2021.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo  hlasováno.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 18.května 2022stanovisko sděleno nebylo.Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje účetní závěrku Obce Vlkanov sestavenou k 31.12.2021.       Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se:  0      Usnesení č. 3/2022 bylo schváleno.Bod 4-  Stanovení počtu volených členů zastupitelstva obce pro roky 2022-2026  Předsedající seznámil členy zastupitelstva s ustanovením § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb, tzn. nejpozději do 30.6.2022 může zastupitelstvo obce stanovit  počet členů zastupitelstva,  které vzejde z podzimních voleb (podle § 68 zákona o obcích může mít obec do 500 obyvatel počet členů zastupitelstva v rozmezí  5-15 členů).  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 rozhodlo, že v souladu s § 67 zákona o obcích bude ve dnech 23. a 24.září  2022 voleno do zastupitelstva obce Vlkanov celkem devět členů zastupitelstva.        Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0     Usnesení č. 4/2022 bylo schváleno.Bod 5-Svazek obcí mikroregionu Svě  telsko  Předsedající  seznámil  členy  zastupitelstva,  že  na  shromáždění  členů  Svazku  obcí  mikroregionu Světelsko na svém zasedání dne 25.4.2022 projednalo a schválilo:a)celoroční  hospodaření  Svazku  obcí  mikroregionu  Světelsko  za  rok  2021,b)Závěrečný  účet  Svazku  obcí  mikroregionu  Světelsko  za  rok  2021,  včetně  zprávy  o  výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Světelsko  za rok 2021  s výrokem „bez výhrad“,c)účetní uzávěrku Svazku obcí mikroregionu Světelsko sestavenou k 31.12.2021.Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.Bod 6-Zrušení usnesení č.30/2020 z  e dne 4.11.2020  Předsedající  navrhl  revokovat  usnesení  č.30/2020  ze  dne  4.11.2020,  kterým  schválilo  koupi  části pozemku  par.č.  st.41  a  416  v  k.ú.  a  obci  Vlkanov.  Výše  zmíněné  pozemky  už  vlastní  jiný  majitel  (František Francl, Vlkanov č.p.4). 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 ruší usnesení č.30/2020 ze dne 4.11.2020.        Výsledek hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdrželi se: 0     Usnesení č. 5/2022 bylo schváleno.Bod 7 – Zrušení smlouvy o činnosti lesníkaPředsedající  navrhl zrušit  smlouvu o činnosti  lesníka,  uzavřenou dne 28.2.2020 se společností  Pila Rozsochatec s.r.o., IČO 25922513.  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  zrušit  smlouvu  o  činnosti  lesníka  se  společností  Pila  Rozsochatec s.r.o., Rozsochatec 137, 583 72 , IČO 25922513.  Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0Usnesení č. 6/2022 bylo schváleno.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 18.května 2022
Bod 8 - RůznéPředsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 19,00 hod.Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov
Zápis byl vyhotoven dne  19.května 2022Zapisovatelka: Marta Jelínková                 …………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Cihlář                  …………………………………………………………

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