
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 29.prosince 2022Obec VlkanovZastupitelstvo obce Vlkanov  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,konaného dne 29.prosince 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  9  členů  zastupitelstva)  –  Stanislav  Cihlář  ml.,  Pavel  Vodička  a Ladislav Zach omluveni, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatelePředsedající určuje ověřovatelkami zápisu Ilonu Pechovou a Annu Satrapovou a zapisovatelkou Martu 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. Návrh usnesení  :     Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočtové opatření č. 2,3 a 4
3. Souhlas s uzavření DPP se členem zastupitelstva obce
4. Mikroregion Světelsko
5. Rozpočet Obce Vlkanov na rok 2023
6. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkanov na roky 2025-2027
7. Termínovaný vklad
8. RůznéVýsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0Usnesení č.  23/2022 bylo schváleno.Bod 1-Kontrola plnění usnesení ze zastupitelstev Předsedkyně  kontrolního  výboru  provedla  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. 2, 3 a 4Předsedající seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 2, 3 a 4.Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4.Bod 3-  So  uhlas s uzavřením DPP se členem zastupitelstva obce  Předsedající seznámil členy zastupitelstva se zněním § 84 odst.2 písm. p) zákona o obcích č.128/2000  Sb.  a  požádal  o  souhlas  se  vznikem  pracovněprávního  vztahu  mezi  obcí  a  členkou  zastupitelstva  Lenkou Vondráškovou – dohoda o provedení práce – dozor v obecním lese na 20 hodin s měsíční  odměnou 3.500,- Kč od 1.1.2023 do 31.12.2023. 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  vyslovuje  souhlas  se  vznikem  pracovněprávního  vztahu  mezi  obcí  a členkou zastupitelstva Lenkou Vondráškovou – dohoda o provedení práce – dozor v obecním lese na 20 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 29.prosince 2022hodin s měsíční odměnou 3.500,- Kč od 1.1.2023 do 31.12.2023. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 1      Usnesení č.  24/2022 bylo schváleno.Bod 4-  Mi  kroregion Světelsko  Předsedající  seznámil  členy  zastupitelstva  se  schváleným  rozpočtem  Svazku  obcí  mikroregionu Světelsko na  rok  2023 a  schváleným střednědobým  výhledem rozpočtu  Svazku  obcí  Mikroregionu Světelsko na roky 2024-2025.Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočet Svazku obcí  mikroregionu Světelsko na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Světelsko na roky 2024-2025.Před projednáváním bodu 5 přišel člen zastupitelstva Pavel Vodička.Bod 5-  Rozpočet Obce Vlkanov na rok 2022  Předsedající  seznámil  členy  zastupitelstva  s  návrhem  rozpočtu  Obce  Vlkanov  na  rok  2023.  Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce Obce Vlkanov od 5.12.2022. Členové zastupitelstva vznesli  návrhy na doplnění.  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 rozpočet Obce Vlkanov na rok 2023 takto: příjmy 19.663.134,00 Kč, výdaje 24.830.261,00 Kč, financování 5.167.127.00 Kč. Závazným ukazatelem je paragraf.        Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0     Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno.Bod 6-  Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkanov na roky 2025-2027  Předsedající seznámil členy zastupitelstva s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vlkanov na roky 2025-2027. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i  elektronické úřední desce Obce Vlkanov od 5.12.2022. 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 střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkanov na roky 2025-2027.        Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0     Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno.Bod 7-  Termínovaný vklad  Předsedající seznámil členy zastupitelstva s úrokovými sazbami u termínovaných vkladů u Komerční banky a.s. a České spořitelny a.s. a navrhl přesunout finanční prostředky na termínované vklady.  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 uložit na termínované vklady u Komerční banky a.s. 7.000.000,-  Kč a u České spořitelny a.s. 7.000.000,- Kč. Členové zastupitelstva obce pověřují starostu podpisem smluv.        Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0     Usnesení č. 27/2022 bylo schváleno.Bod 8-RůznéMístostarostka seznámila členy zastupitelstva se stavem v obecním lese.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 29.prosince 2022Předsedající 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 2. ledna 2023
Zapisovatelka: Marta Jelínková                 …………………………………………………………
Ověřovatelky zápisu: Ilona Pechová                               …………………………………………………………

Anna Satrapová                …………………………………...…………………...
Starosta:                          Luděk Zmrhal  ………………………………………………………...
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