Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 29.září 2020

Obec Vlkanov
Zastupitelstvo obce Vlkanov

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,
konaného dne 29.září 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 konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva) - Libuše Krepčíková, Stanislav Cihlář ml.
omluvena, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Kovandu a Ladislava Zacha 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 a 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. Rozpočtové opatření č.1 a 2
3. Záměr směny pozemků
4. Koupě pozemku
5. Lesy
6. Obnova vsi
7. Různé
Výsledek 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-Rozpočtové opatření č.1 a 2
Účetní obce seznámila členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.1 a 2.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 2.

Bod 3-Záměr směny pozemků
Předsedající informoval členy zastupitelstva o záměru směny části pozemku par.č. 387/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 87 m 2 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) od pana Jaroslava Pechy z důvodu rozšíření místní komunikace. 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. 387/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 87 m 2 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).
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Výsledek hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdrželi se:0

Usnesení č. 21/2020 bylo schváleno.

Předsedající informoval členy zastupitelstva o záměru směny části pozemku par.č. 407 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 24 m 2 a části pozemku par.č. 387/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 111 m2 v k.ú. a obci Vlkanov (z vlastnictví obce Vlkanov) za část pozemku
par.č. 28 – zahrada o výměře cca 8 m 2 a část pozemku par.č. st.24 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře cca 8 m2 a pozemek par.č. 27 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 108 m 2 v k.ú. a obci
Vlkanov (do vlastnictví obce Vlkanov) od paní Anny Satrapové z důvodu rozšíření místní komunikace.
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 m 2 a části pozemku par.č. 387/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 111 m2 v k.ú. a obci Vlkanov (z vlastnictví obce Vlkanov) za část pozemku par.č. 28 –
zahrada o výměře cca 8 m 2 a část pozemku par.č. st. 24 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 8 m 2
a pozemek par.č. 27 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 108 m 2 v k.ú. a obci Vlkanov (do
vlastnictví obce Vlkanov).
Výsledek hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdrželi se:0

Usnesení č. 22/2020 bylo schváleno.

Bod 4-Koupě pozemku
Předsedající informoval členy zastupitelstva o možnosti koupě části pozemku par.č. st 41 – zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 35 m 2 v k.ú. a obci Vlkanov v k.ú. a obci Vlkanov od paní
Magdy Franclové z důvodu rozšíření místní komunikace. 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 pověřuje starostu jednat s majitelkou pozemku par.č. st. 41 – zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště a hlasování o koupi se odkládá do dalšího zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdrželi se:0

Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno.

Bod 5-Lesy
Místostarostka seznámila členy zastupitelstva se situací v obecním lese a s ceníkem za palivové dřevo
(cena bude průběžně upravována podle ceny dřeva na trhu).
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.
Bod 6-Obnova vsi
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s možnostmi čerpání dotací v roce 2021 na akce Asfaltování
návsi, Bagrování rybníka, Oprava kanalizace, špatných kanálů a uzávěrů vody.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.

Bod 7-Různé
Předsedající seznámil členy zastupitelstva, že 3.10.2020 bude svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 18,45 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov

Zápis byl vyhotoven dne 29.září 2020
Zapisovatelka:

Marta Jelínková

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kovanda

…………………………………………………………

Ladislav Zach

…………………………………...……………………

Luděk Zmrhal

…………………………………………………………..

Starosta:
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