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Zastupitelstvo obce Vlkanov  

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,
konaného dne 10.srpna 2022, od 18,00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání  zastupitelstva  obce Vlkanov (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno  v 18,00  hodin
starostou Luďkem Zmrhalem (dále jako „předsedající“). 
Předsedající  konstatoval,  že  zasedání  bylo  řádně  svoláno  a  konstatoval,  že  je  přítomno  5 členů
zastupitelstva (z  celkového počtu 8 členů zastupitelstva) – Libuše Krepčíková, Stanislav Cihlář st. a
Jaroslav Kovanda omluveni, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající  určuje  ověřovateli  zápisu Miroslava  Hrocha a Ladislava Zacha a  zapisovatelkou Martu
Jelínkovou.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Jiný návrh podán nebyl. 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.1              
3. Zápisy o činnosti inančního a kontrolního výboru
4. Územní plán 2018-2022                                               
5. Les                                
6. Výsadba stromů, výzva č. 4/2021               
7. Budova č.p.17                             
8. Různé

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 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.1
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.1.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1.

Bod 3–Zápisy o činnosti inančního a kontrolního výboru
Předseda inančního výboru předložil členům zastupitelstva zápisy o činnosti inančního výboru ze
dne 15.7.2022.
Člen kontrolního výboru předložil členům zastupitelstva zápis o činnosti kontrolního výboru ze dne
8.8.2022.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí zápisy o činnosti inančního a kontrolního výboru.

Bod 4-Územní plán 2018-2022
Předsedající  předložil  Návrh  zprávy  o  uplatňování  Územního  plánu  Vlkanov  v  uplynulém  období
04/2018-04/2022. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Vlkanov  schvaluje  Zprávu  o  uplatňování  Územního  plánu  Vlkanov  v
uplynulém období 04/2018-04/2022.
        Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti:  0 Zdrželi se:  0

Usnesení č. 8/2022 bylo schváleno.

Bod 5-  Le  s  
Místostarostka informovala o stavu v obecním lese.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo informaci na vědomí.

Bod 6-Výsadba stromů, výzva č. 4/2021
Předsedající  seznámil  členy  zastupitelstva  s  dotačním  titulem  Výsadba  stromů,  výzva  č.  4/2021.
Předsedající do dalšího zasedání osloví společnosti zabývající se touto dotací a  zjistí možnosti výsadby
stromů v k.ú. Vlkanov.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo informaci na vědomí.

Bod 7-Budova č.p. 17
Předsedající  seznámil  členy zastupitelstva s cenovými nabídkami na opravu střechy a celé budovy.
Členové  zastupitelstva  zvážili  i  možnost  demolice  celé  budovy.  Jiný  návrh  podán  nebyl.  Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje demolici budovy č.p. 17 v k.ú. Vlkanov.
        Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti:  0 Zdrželi se:  0

Usnesení č. 9/2022 bylo schváleno.

Bod 8-Různé
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 19,30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov

Zápis byl vyhotoven dne  11.srpna 2022

Zapisovatelka: Marta Jelínková                 …………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Hroch                    …………………………………………………………

Ladislav Zach                       …………………………………...……………………

Starosta:                          Luděk Zmrhal  ………………………………………………………...
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