Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 4.listopadu 2020
Obec Vlkanov
Zastupitelstvo obce Vlkanov
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,
konaného dne 4.listopadu 2020, od 17,00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání 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) - Libuše Krepčíková omluvena, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určuje ověřovateli zápisu Stanislava Cihláře a Stanislava Cihláře ml. a zapisovatelkou Martu
Jelínkovou.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu vznesl předsedající návrh
na doplnění: Lesy. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o doplnění návrhu programu.

Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje doplnit program zasedání o bod 8) Lesy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnění usnesení
Souhlas s uzavřením DPP se členem zastupitelstva
Darovací smlouva
Směna pozemků
Koupě pozemku
Úprava rybníka
Oprava místních komunikací
Lesy
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-Souhlas 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 členy zastupitelstva
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Miroslavem Hrochem – dohoda o provedení práce – úklid návsi na 18 hodin s měsíční odměnou 1.800,Kč od 5.11.2020 do 30.11.2020, Ladislavem Zachem – dohoda o provedení práce – úklid návsi na 9 hodin
s měsíční odměnou 900,- Kč od 5.11.2020 do 30.11.2020 a Stanislavem Cihlářem ml. – dohoda o
provedení práce – úklid návsi na 11 hodin s měsíční odměnou 1.100,- Kč od 5.11.2020 do 30.11.2020.
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 členem
zastupitelstva Miroslavem Hrochem – dohoda o provedení práce – úklid návsi na 18 hodin s měsíční
odměnou 1.800,- Kč od 5.11.2020 do 30.11.2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva Ladislavem Zachem – dohoda o provedení práce – úklid návsi na 9 hodin s měsíční odměnou
900,- Kč od 5.11.2020 do 30.11.2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva Stanislavem Cihlářem ml. - dohoda o provedení práce – úklid návsi na 11 hodin s měsíční
odměnou 1.100,- Kč od 5.11.2020 do 30.11.2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/2020 bylo schváleno.
Bod 3-Darovací smlouva
Předsedající seznámil členy zastupitelstva se zněním darovací smlouvy mezi Obcí Vlkanov a Obcí Kynice
za účelem poskytnutí daru ve výši 50.000,- na opravu lesních cest. Poskytnutí daru bylo schváleno na
zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 27.5.2020 usnesením č. 19/2020. 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 znění Darovací smlouvy č. 2020/2/DS mezi Obcí Kynice, Kynice 38,
584 01 Ledeč nad Sázavou zastoupenou Bc. Jaroslavou Smetanovou, starostkou obce, jakožto
obdarovaným na straně jedné a mezi Obcí Vlkanov, Vlkanov 15, 582 91 Světlá nad Sázavou, zastoupenou
Luďkem Zmrhalem, starostou obce, jakožto dárcem, na straně druhé za účelem daru ve výši 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 27/2020 bylo schváleno.
Bod 4-Směna pozemků
Předsedající informoval členy zastupitelstva o zveřejnění záměru směny části pozemku par.č. 387/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Vlkanov (z vlastnictví obce Vlkanov)
za část pozemku par.č. 26/1 – zahrada o výměře cca 56 m2 v k.ú. a obci Vlkanov (do vlastnictví obce
Vlkanov) od pana Jaroslava Pechy z důvodu rozšíření místní komunikace. Záměr směny pozemků byl
zveřejněn od 5.10.2020 do 25.10.2020 na úřední desce obecního úřadu. Předsedající navrhuje, aby pan
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Jaroslav Pecha doplatil 10,- Kč/m2 za každý m2, který získá směnou navíc. Náklady spojené se směnou
pozemků hradí Obec Vlkanov. 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 směnu části pozemku par.č. 387/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Vlkanov (z vlastnictví obce Vlkanov) za část pozemku par.č.
26/1 – zahrada o výměře cca 56 m 2 v k.ú. a obci Vlkanov (do vlastnictví obce Vlkanov). Doplatek za každý
získaný 1 m2 navíc je 10,- Kč /m2. Náklady spojené se směnou pozemků hradí Obec Vlkanov.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 28/2020 bylo schváleno.
Předsedající informoval členy zastupitelstva o zveřejnění záměru směny části pozemku par.č. 407 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 24 m2 a části pozemku par.č. 387/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 106 m2 v k.ú. a obci Vlkanov (z vlastnictví obce Vlkanov) za část
pozemku par.č. 28 – zahrada o výměře cca 8 m2 a část pozemku par.č. 24 st. – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře cca 8 m2 a pozemek par.č. 27 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 108 m2 v k.ú. a
obci Vlkanov (do vlastnictví obce Vlkanov) od paní Anny Satrapové z důvodu rozšíření místní
komunikace. Záměr směny pozemků byl zveřejněn od 5.10.2020 do 25.10.2020 na úřední desce
obecního úřadu. Předsedající navrhuje, aby paní Anna Satrapová doplatila 10,- Kč/ m2 za každý m2, který
získá směnou navíc. Náklady spojené se směnou pozemků hradí Obec Vlkanov. 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 záměr směny části pozemku par.č. 407 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 24 m2 a části pozemku par.č. 387/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 106 m2 v k.ú. a obci Vlkanov (z vlastnictví obce Vlkanov) za část pozemku par.č. 28 – zahrada
o výměře cca 8 m2 a část pozemku par.č. 24 st. – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 8 m2 a pozemek
par.č. 27 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 108 m2 v k.ú. a obci Vlkanov (do vlastnictví obce
Vlkanov). Doplatek za každý získaný 1 m2 navíc je 10,- Kč/m2. Náklady spojené se směnou pozemků hradí
Obec Vlkanov.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 29/2020 bylo schváleno.
Bod 5-Koupě pozemku
Předsedající informoval členy zastupitelstva o výsledku jednání s paní Magdou Franclovou o možnosti
koupě části pozemku par.č. 41 st. – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 35 m2 a části
pozemku par.č. 416 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 2 m2 v k.ú. a obci Vlkanov z důvodu
rozšíření místní komunikace. Paní Magda Franclová navrhuje cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o navýšení
ceny obvyklé 10,- Kč/m2 z důvodu zvláštního zájmu obce. 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 nákup části pozemku č. 41 st. – zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště o výměře cca 35 m2 a části pozemku par.č. 416 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 2 m 2
v k.ú. a obci Vlkanov (viz nákres) za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o navýšení ceny obvyklé 10,- Kč/m2 z
důvodu zvláštního zájmu obce. Náklady spojené s nákupem pozemku hradí Obec Vlkanov.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 30/2020 bylo schváleno.
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Bod 6-Úprava rybníka
Předsedající informoval členy zastupitelstva o nutnosti odbahnění rybníka na pozemku par.č. 33 v
majetku obce Vlkanov a navrhuje termín realizace v průběhu roku 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 odbahnění rybníka na pozemku par.č. 33 v průběhu roku 2021 s
možností využití dotace.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 31/2020 bylo schváleno.
Bod 7-Oprava místních komunikací
Předsedající informoval členy zastupitelstva o stavu místních komunikací v obci Vlkanov a navrhuje
provést jejich opravu. 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 zadat zpracování projektové dokumentace na opravu místních
komunikací obce Vlkanov.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 32/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na obnovu místních
komunikací z MMR ČR – Program Podpora rozvoje regionů 2021, z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 33/2020 bylo schváleno.
Bod 8-Lesy
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s fakturami od pana Františka Ptáčníka.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.
Bod 9-Různé
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 18,45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov
3) Nákres mapy
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Zápis byl vyhotoven dne 4.listopadu 2020

Zapisovatelka:

Marta Jelínková

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Cihlář

…………………………………………………………

Stanislav Cihlář ml.

…………………………………...……………………

Starosta:

Luděk Zmrhal

…………………………………………………………..
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