Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 11.března 2020
Obec Vlkanov
Zastupitelstvo obce Vlkanov
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,
konaného dne 11.března 2020, od 17,00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Vlkanov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin
místostarostkou Lenkou Vondráškovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva) - Stanislav Cihlář ml. omluven, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určuje ověřovateli zápisu Jaroslav Kovanda a Miroslav Hroch a zapisovatelkou Martu
Jelínkovou.
Schválení programu:
Předsedající seznámila 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 dala hlasovat o návrhu programu.
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. KB-investiční fond
3. Prodej pozemků
4. Úprava návsi
5. DČOV
6. Lesy
7. Různé
Výsledek 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- KB - investiční fond
Předsedající seznámila členy zastupitelstva s návrhem KB převést část finančních prostředků z účtu u KB
do fondu Amundi. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov souhlasí s realizací investice do fondu Amundi CR Krátkodobý.
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 1

Usnesení nebylo schváleno.
Bod 3 - Prodej pozemků
Předsedající předložila žádost manželů Pavla a Venduly Vodičkových o prodej nově utvořeného pozemku
par.č.36/1 - zahrada o výměře 291 m2, žádost paní Ilony Pechové o prodej nově utvořeného pozemku
par.č. 36/4 – zahrada o výměře 291 m2 a žádost pana Lubomíra Kolíbala o prodej nově utvořeného
pozemku par.č. 36/5 – zahrada o výměře 102 m2, které vznikají oddělením od pozemku par. č. 36/1 Strana 1 (celkem 3)
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zahrada, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, v
katastru nemovitostí pro obec a k.ú Vlkanov, na listu vlastnictví 10001 a to dle geometrického plánu č.
79-842/2019 vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá n.S., odsouhlaseného
katastrálním úřadem dne 15.12.2019. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn od 5.6.2019 do 8.7.2019 na
úřední desce obecního úřadu. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje prodej nově utvořeného pozemku par. č. 36/1– zahrada o
výměře 291 m2, který vzniká oddělením od pozemku par. č. 36/1 - zahrada, zapsaného u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vlkanov, na listu vlastnictví 10001 a to dle geometrického plánu č. 79-842/2019
vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., odsouhlaseného katastrálním úřadem dne 15.12.2019
manželům Pavlovi a Vendule Vodičkovým, Vlkanov 12 za cenu 31,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené
s prodejem tohoto pozemku hradí kupující.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje prodej nově utvořeného pozemku par .č. 36/4 – zahrada o
výměře 291 m2, který vzniká oddělením od pozemku par. č. 36/1 - zahrada, zapsaného u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vlkanov, na listu vlastnictví 10001 a to dle geometrického plánu č. 79-842/2019
vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., odsouhlaseného katastrálním úřadem dne 15.12.2019 paní
Iloně Pechové, Vlkanov 18 za cenu 31,- Kč/m2. Na celém pozemku se zavazuje kupující zřídit věcné
břemeno na vodovod. Veškeré náklady spojené s prodejem tohoto pozemku hradí kupující.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje prodej nově utvořeného pozemku par .č. 36/5– zahrada o
výměře 102 m2, který vzniká oddělením od pozemku par. č. 36/1 - zahrada, zapsaného u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vlkanov, na listu vlastnictví 10001 a to dle geometrického plánu č. 79-842/2019
vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., odsouhlaseného katastrálním úřadem dne 15.12.2019 panu
Lubomíru Kolíbalovi, Uhelný trh 420/1, Praha 1-Staré Město za cenu 31,- Kč/m2. Veškeré náklady
spojené s prodejem tohoto pozemku hradí kupující.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/2020 bylo schváleno.
Bod 4 - Úprava návsi
Předsedající seznámila členy zastupitelstva s návrhem na úpravu návsi od Ing. Josefa Flesara dle cenové
nabídky. 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 návrh na úpravu návsi od pana Ing. Josefa Flesara, Habrek
22, IČO 03643018 dle předložené cenové nabídky a pověřuje starostu k dalšímu jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 11/2020 bylo schváleno.
Bod 5 - DČOV
Předsedající seznámila členy zastupitelstva s výsledky dosavadního jednání s úřady ohledně domácích
čističek odpadních vod v obci Vlkanov.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.
Bod 6 - Lesy
Člen zastupitelstva Ladislav Zach seznámil členy zastupitelstva se situací v obecním lese.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.
Bod 7 - Různé
Předsedající ukončila 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.března 2020

Zapisovatel:

Marta Jelínková

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kovanda

…………………………………………………………

Miroslav Hroch

…………………………………...……………………

Luděk Zmrhal

…………………………………………………………

Starosta:
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