Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 16.června 2021

Obec Vlkanov
Zastupitelstvo obce Vlkanov

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,
konaného dne 16.června 2021, 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 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva) - Libuše Krepčíková, Jaroslav Kovanda,
Stanislav Cihlář ml. omluven, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určuje ověřovateli zápisu Lenku Vondráškovou 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 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. Závěrečný účet obce za rok 2020
3. Účetní závěrka obce za rok 2020
4. Rozpočtové opatření č.3, 4 a 5
5. Směnná smlouva
6. Lesy
7. Vodné
8. Žádost p.Fialy
9. Oprava dešťového kanálu
10. Oprava místních komunikací
11. Různé
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 1-Kontrola plnění usnesení ze zastupitelstev
Člen 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-Závěrečný účet obce za rok 2020
Předsedající předložil Návrh závěrečného účtu roku 2020 Obce Vlkanov včetně zprávy KrÚ Kraje Vysočina
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje celoroční hospodaření obce Vlkanov a Závěrečný účet roku 2020
Obce Vlkanov včetně zprávy pracovníků KrÚ Kraje Vysočina o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno.

Bod 3–Účetní závěrka obce za rok 2020
Předsedající předložil účetní závěrku roku 2020 Obce Vlkanov. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje účetní závěrku roku 2020 Obce Vlkanov.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Bod 4-Rozpočtové opatření č.3, 4 a 5
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.3, 4 a 5.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5.

Bod 5-Směnná smlouva
Předsedající informoval členy zastupitelstva o zveřejnění 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. Záměr
směny pozemků byl zveřejněn od 5.10.2020 do 25.10.2020 na úřední desce obecního úřadu. Směna
pozemků byla schválena na zasedání ZO dne 4.listopadu 2020. Předsedající předložil návrh směnné
smlouvy. 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 směnné smlouvy na směnu nově utvořeného pozemku
par.č. 387/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87 m 2, který vzniká oddělením od pozemku par.č.
387/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaného v katastru nemovitostí pro obec Vlkanov, k.ú.
Vlkanov, na listu vlastnictví 10001 v majetku Obce Vlkanov za nově utvořený pozemek par.č. 26/4 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m 2 , který vzniká oddělením od pozemku par.č. 26/1 zahrada zapsaného v katastru nemovitostí pro obec Vlkanov, k.ú. Vlkanov, na listu vlastnictví 90 v
majetku Jaroslava Pechy, a to dle geometrického plánu č. 81-409/2020 vyhotoveného společností
Geoperfect, s.r.o., se sídlem Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou odsouhlaseného katastrálním
úřadem dne 29.března 2021.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno.

Předsedající informoval členy zastupitelstva o zveřejnění 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 m 2 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) 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. Směna pozemků byla schválena na zasedání ZO dne 4.listopadu 2020. Předsedající
předložil návrh směnné smlouvy. 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 směnné smlouvy na směnu nově utvořeného pozemku
par.č. 407/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m 2, který vzniká oddělením od pozemku par.č.
407 – ostatní plocha, ostatní komunikace a nově utvořeného pozemku par.č. 387/9 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 111 m2, který vzniká oddělením od pozemku par.č. 387/1 – ostatní plocha,
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ostatní komunikace zapsaných v katastru nemovitostí pro obec Vlkanov, k.ú. Vlkanov, na listu
vlastnictví 10001 v majetku Obce Vlkanov za nově utvořený pozemek par.č. 28/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 7 m 2 , který vzniká oddělením od pozemku par.č. 28 – zahrada a nově
utvořený pozemek par.č. 419 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m 2, který vzniká
oddělením od pozemku par.č. st.24 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek par.č. 27 – ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 108 m2 zapsaných v katastru nemovitostí pro obec Vlkanov, k.ú. Vlkanov, na
listu vlastnictví 141 v majetku Anny Satrapové, a to dle geometrického plánu č. 81-409/2020
vyhotoveného společností Geoperfect, s.r.o., se sídlem Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou
odsouhlaseného katastrálním úřadem dne 29.března 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno.

Bod 6-Lesy
Místostarostka informovala členy zastupitelstva o těžbě dřeva za minulý rok, vysázení stromků na jaře.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo informaci na vědomí.

Před projednáváním bodu 7 přišel člen zastupitelstva Jaroslav Kovanda.

Bod 7-Vodné
Předsedající předložil členům zastupitelstva žádost majitelů nemovitostí, kde není hlášena osoba k
trvalému pobytu o snížení ceny vodného od 1.1.2022 z částky 800,- Kč na částku 500,- Kč, zároveň
seznámil členy zastupitelstva s náklady na rozbory vody a výnosy za dodávku pitné vody za roky 2019,
2020 a 2021 a navrhuje hlasovat o ceně za dodávku pitné vody od 1.1.2022 na konci roku 2021.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo informaci na vědomí.
Bod 8-Žádost p.Fialy
Předsedající seznámil členy zastupitelstva se žádostí pana Pavla Fialy o přeložení části obecního
vodovodu, který je veden přes pozemky par.č. 158/2 a 242/2 v k.ú. a obci Vlkanov v jeho vlastnictví.
Předsedající projedná žádost s právníkem.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo informaci na vědomí.
Před projednávám bodu č.9 odešel člen zastupitelstva Miroslav Hroch.
Bod 9-Oprava dešťového kanálu
Předsedající seznámil členy zastupitelstva se stavem kanalizace v obci.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo informaci na vědomí.

Bod 10-Oprava místních komunikací
Předsedající předložil členům zastupitelstva zadávací dokumentaci k výběrovému řízení veřejné
zakázky Obnova místních komunikací 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 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení veřejné zakázky
Obnova místních komunikací Vlkanov, jmenuje hodnotící komisi, která rozhodne o výběru nevhodnější
nabídky (předseda Luděk Zmrhal, členové Jaroslav Kovanda a Stanislav Cihlář) a zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy s výhercem výběrového řízení.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno.

Bod 11-Různé
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 19,30 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov

Zápis byl vyhotoven dne 23.června 2021
Zapisovatelka:

Marta Jelínková

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Lenka Vondrášková

…………………………………………………………

Ladislav Zach

…………………………………...……………………

Luděk Zmrhal

………………………………………………………...

Starosta:
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