Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 20.července 2021

Obec Vlkanov
Zastupitelstvo obce Vlkanov

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,
konaného dne 20.července 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 6 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva) – Ladislav Zach a Stanislav Cihlář ml.
omluveni, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určuje ověřovateli zápisu Lenku Vondráškovou a Miroslava Hrocha 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. Rozpočtové opatření č.6 a 7
3. Mikroregion Světelsko
4. Oprava dešťového kanálu
5. Výběrové řízení na dodavatele akce 117D8210A7584 Obnova místních komunikací Vlkanov
6. 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.6 a 7
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.6 a 7.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a 7.

Bod 3-Mikroregion Světelsko
Předsedající seznámil členy zastupitelstva, že na shromáždění členů Svazku obcí mikroregionu
Světelsko na svém zasedání dne 16.6.2021 projednalo a schválilo:
a)celoroční
hospodaření
Svazku
obcí
mikroregionu
Světelsko
za
rok
2020,
b)Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2020, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“,
c)účetní uzávěrku Svazku obcí mikroregionu Světelsko k 31.12.2020.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s Dohodou č.1 o změně Zakladatelské smlouvy a Dodatkem
č.1 Stanov Svazku obcí mikroregionu Světelsko. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje Dohodu č. 1 o změně Zakladatelské smlouvy o založení svazku obcí
podle § 46, §47 a § 49 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pod názvem
Svazek obcí mikroregionu Světelsko, ze dne 15.5.2005, v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 15/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje Dodatek č. 1 Stanov Svazku obcí mikroregionu Světelsko, se sídlem
Příseka 8, 582 91 Světlá nad Sázavou, ze dne 15.5.2005, v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 16/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Bod 4-Oprava dešťového kanálu
Předsedající navrhl opravit dešťovou kanalizaci u místní komunikace 2c a 3c. Předsedající seznámil
členy zastupitelstva s nabídkou firmy Tost cz., s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO
25956019 – cena 599.835,05 Kč s DPH. 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 objednat opravu dešťové kanalizace u místní komunikace 2c a
3c v obci Vlkanov u společnosti Tost.cz, Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 25956019 za cenu
599.835,05 Kč s DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/2021 bylo schváleno.

Bod 5-Výběrové řízení na dodavatele akce 117D8210A7584 Obnova místních komunikací Vlkanov
Předsedající předložil členům zastupitelstva Protokol o otevírání obálek, kontrole kvalifikace a zprávu
o posouzení nabídek a Doporučení nejvhodnější nabídky k zakázce k výběrovému řízení na dodavatele
akce 117D8210A7584 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 rozhodlo o přidělení zakázky s názvem Obnova místních komunikací
Vlkanov dodavateli, který předložil nejvhodnější nabídku , tj. Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad
Sázavou, IČO 25956019.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno.

Bod 6-Různé
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 18,00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov
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Zápis byl vyhotoven dne 25.července 2021
Zapisovatelka:

Marta Jelínková

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Lenka Vondrášková

…………………………………………………………

Miroslav Hroch

…………………………………...……………………

Luděk Zmrhal

………………………………………………………...

Starosta:
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