Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 29.prosince 2021

Obec Vlkanov
Zastupitelstvo obce Vlkanov

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov,
konaného dne 29.prosince 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) – Lenka Vondrášková a Stanislav Cihlář ml.
omluveni, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Kovandu 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočtové opatření č.13,14 a 15
3. Souhlas s uzavření DPP se členem zastupitelstva obce
4. Mikroregion Světelsko
5. Schválení kupní smlouvy
6. Rozpočet Obce Vlkanov na rok 2022
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.13, 14 a 15
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.13, 14 a 15.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13, 14 a 15.

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 členkou zastupitelstva
Lenkou Vondráškovou – dohoda o provedení práce – dozor v obecním lese na 20 hodin s měsíční
odměnou 3.500,- Kč od 1.1.2022 do 31.12.2022. 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
členkou zastupitelstva Lenkou Vondráškovou – dohoda o provedení práce – dozor v obecním lese na
20 hodin s měsíční odměnou 3.500,- Kč od 1.1.2022 do 31.12.2022.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/2021 bylo schváleno.

Bod 4-Mikroregion Světelsko
Předsedající seznámil členy zastupitelstva se schváleným rozpočtem Svazku obcí mikroregionu
Světelsko na rok 2022 a schváleným střednědobým výhledem rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu
Světelsko na roky 2023-2024.
Zastupitelstvo obce Vlkanov vzalo na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu Světelsko na rok
2022 a střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Světelsko na roky 2023-2024.

Bod 5-Schválení kupní smlouvy
Předsedající předložil členům zastupitelstva návrh kupní smlouvy na nákup pozemků par.č. st.6 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 328 m 2 (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 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2. 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 kupní smlouvy na nákup pozemku par.č. st.6 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 328 m 2 a pozemku par.č. 415 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 297 m 2
v k.ú. a obci Vlkanov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 27/2021 bylo schváleno.

Bod 6-Rozpočet Obce Vlkanov na rok 2022
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu Obce Vlkanov na rok 2022. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce Obce Vlkanov od 11.12.2021.
Členové zastupitelstva vznesli návrhy na doplnění. 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 rozpočet Obce Vlkanov na rok 2022 takto: příjmy 10.477.226,00
Kč, výdaje 11.094..454,00 Kč, financování 617.228.00 Kč. Závazným ukazatelem je paragraf.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 28/2021 bylo schváleno.

Bod 7-Různé
Starosta seznámil členy zastupitelstva se stavem v obecním lese.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Vlkanov v 19,00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vlkanov
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Zápis byl vyhotoven dne 31.prosince 2021
Zapisovatelka:

Marta Jelínková

…………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kovanda

…………………………………………………………

Miroslav Hroch

…………………………………...……………………

Luděk Zmrhal

………………………………………………………...

Starosta:
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