Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 24.listopadu 2021

Obec Vlkanov
Zastupitelstvo obce Vlkanov

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,
konaného dne 24.listopadu 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 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva) – Ladislav Zach omluven, takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určuje ověřovatelkami zápisu Lenku Vondráškovou a Libuši Krepčíkovou a zapisovatelkou
Martu Jelínkovou.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu vznesl předsedající návrh
na doplnění: Rozpočtové opatření č.16. 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje doplnit program zasedání o bod 9) Rozpočtové opatření č.16.
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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočtové opatření č.12
3. Souhlas s uzavření DPP se členem zastupitelstva obce
4. Oprava místních komunikací
5. OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
6. Vodné
7. Koupě pozemku
8. Návrh rozpočtu Obce Vlkanov na rok 2022
9. Rozpočtové opatření č.16
10. 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.
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Bod 2-Rozpočtové opatření č.12
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.12.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 12.

Bod 3-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
Miroslavem Hrochem – dohoda o provedení práce – údržba obce na 10 hodin s měsíční odměnou
1.200,- Kč od 25.11.2021 do 30.11.2021 a Ladislavem Zachem – dohoda o provedení práce – údržba
obce na 5 hodin s měsíční odměnou 600,- Kč od 25.11.2021 do 30.11.2021. 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 vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
členem zastupitelstva Miroslavem Hrochem – dohoda o provedení práce – údržba obce na 10 hodin s
měsíční odměnou 1.200,- Kč od 25.11.2021 do 30.11.2021
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
členem zastupitelstva Ladislavem Zachem – dohoda o provedení práce – údržba obce na 5 hodin s
měsíční odměnou 600,- Kč od 25.11.2021 do 30.11.2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno.

Bod 4-Oprava místních komunikací
Předsedající seznámil členy zastupitelstva se stavem oprav místních komunikací.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.
Bod 5-OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 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 vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, účinnost od 1.1.2022.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno.

Bod 6-Vodné
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s náklady a výnosy na vodné za předcházející roky, se
stavem oprav hydrantu a uzávěru vody a s cenami vodného pro obyvatele a majitele nemovitostí v obci
Vlkanov.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.
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Bod 7-Koupě pozemku
Předsedající a místostarostka seznámili členy zastupitelstva s výsledkem jednání s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových: cena pozemku par.č. st.6 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 328 m2 (jedná se o pozemek, na kterém je postavena budova bývalé školy – č.p.17) a pozemku
par.č. 415 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 297 m 2 v k.ú. a obci Vlkanov ve vlastnictví České
republiky je 584,64 Kč/m2. Jedná se o navýšení ceny obvyklé 10,- Kč/m 2 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 pozemku par.č. st.6 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 328 m2 a pozemku par.č. 415 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 297 m 2 v k.ú. a obci
Vlkanov za cenu 584,64 Kč/m 2. Jedná se o navýšení ceny obvyklé 10,- Kč/m 2 z důvodu zvláštního zájmu
obce. Náklady spojené s nákupem pozemku hradí Obec Vlkanov.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.

Bod 8-Návrh rozpočtu Obce Vlkanov na rok 2022
Předsedající předložil návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo obce Vlkanov bere informaci na vědomí.

Bod 9-Rozpočtové opatření č.16
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtového opatření č.16. 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 rozpočtové opatření č.16.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno.

Bod 10-Různé
Místostarostka seznámila členy zastupitelstva se stavem v obecním lese.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 18,30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov

Zápis byl vyhotoven dne 28.listopadu 2021
Zapisovatelka:

Marta Jelínková

Ověřovatelky zápisu: Lenka Vondrášková

Starosta:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Libuše Krepčíková

…………………………………...……………………

Luděk Zmrhal

………………………………………………………...
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