OBEC VLČEVES
Zastupitelstvo obce Vlčeves
Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251
www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz

Zápis č. 3/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčeves,
konaného dne 18.7.2021, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vlčeves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin v budově O. Ú. Vlčeves, starostou obce panem Josefem Volákem („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vlčeves zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní před zasedáním, a to od 8.7.2021 do 18.7.2021. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (Komžák omluven), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Říhu a Františka Havla a zapisovatelem
Josefa Voláka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves určuje ověřovateli zápisu Jana Říhu a Františka Havla a
zapisovatelem Josefa Voláka.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/196 bylo schváleno.

Bod 2 - Schválení programu.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K tomuto uvedl, že v budu 14) je chybně uvedeno číslo smlouvy, kdy má být
správně uvedeno TA-001030062705/002-MEPR a nikoliv .: TA-001030062705/002-MEPR. K
návrhu programu byl dále předsedajícím vznesen návrh na doplnění a změnu programu a to
jako bod 19 vložit Schvalování darovací smlouvy mezi Svazkem obcí Mikroregionu Táborsko a
Obcí Vlčeves. Původní bod 19 nově označit jako bod 20 a původní bod 20 nově označit jako
bod 21.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves schvaluje následující program zasedání zastupitelstva
obce Vlčeves:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.) a zapisovatele.
Schvalování programu.
Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Seznámení se schválenými rozpočtovými opatřeními na rok 2021.
Seznámení s prodejem a koupí pozemků.
Schvalování prodeje pozemku parc. č. 1158 v k. ú. Vlčeves.
Seznámení se stavem obecních lesů a provedenou těžbou.
Seznámení se zprávou GIBS.
Seznámení se zápisem kontrolního a finančního výboru.
Seznámení se stavem finančních prostředků obce Vlčeves.
Seznámení s poskytnutím dotace z grantového programu Jihočeského kraje – POV
2021.
Schvalování poskytnutí finančního daru.
Schvalování smlouvy o zřízení věcného břemene č.: TA-014330066371/001 – EG.D,
a.s.
Schvalování smlouvy č.: TA-001030062705/002-MEPR, o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – EG.D, a.s.
Schvalování smlouvy č.: TA-001030062751/002-MEPR, o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – EG.D, a.s.
Seznámení zastupitelstva s provedenými pracemi a jejich fakturací.
Seznámení s připravovanými akcemi.
Seznámení s Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka
Tábor, č.j. 15 Co 92/2021-122, ve věci opatrovnictví.
Schvalování darovací smlouvy mezi Svazkem obcí Mikroregionu Táborsko a Obcí
Vlčeves
Různé, diskuse.
Závěr.

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/197 bylo schváleno.

Bod 3 – Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves kontroluje zápis a přijatá usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce Vlčeves, které se konalo dne 24.4.2021 a proti těmto nebylo
vzneseno žádných námitek.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/198 bylo schváleno.

Bod 4 – Seznámení se schválenými rozpočtovými opatřeními na rok 2021.
Předsedající seznámil zastupitelstvo, že od minulého zasedání zastupitelstva do dnešního
dne nebylo vyhotoveno žádné rozpočtové opatření.
V daném bodě bez hlasování.

Bod 5 – Seznámení s prodejem a koupí pozemků.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s prodejem pozemku parc. č. 1154/3, o výměře 603 m 2,
v k. ú. Vlčeves, který byl prodán v souladu s usnesením č. 17/171. Ve věci koupí pozemků je
s majiteli jednáno, ale dosud se žádný nevyjádřil k návrhu smlouvy.
V daném bodě bez hlasování, zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod 6 – Schválení prodeje pozemku parc. č. 1158 v k. ú. Vlčeves.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí o koupi pozemku parc. č. 1158, o výměře 61
m2, v k. ú. Vlčeves (příloha č. 2). Záměr prodeje této parcely byl na úřední desce i el. úřední
desce obce Vlčeves vyvěšen od 28.6.2021 do 14.7.2021 (příloha č. 3). Zastupitelům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
K tomuto bodu vystoupil zastupitel František Havel, který sdělil, že vzhledem k tomu, že
žadatelem o koupi pozemku je on, je ve střetu zájmu a zdrží se hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves schvaluje prodej pozemku parc. č. 1158, o výměře 61 m2,
druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Vlčeves, panu Františku Havlovi za cenu 20,-Kč za
m2 + DPH a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy a vyřízením věci na
Katastrálním úřadu.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdrželi se: 1 (Havel)

Usnesení č. 19/199 bylo schváleno.

Bod 7 – Seznámení se stavem obecních lesů a provedenou těžbou.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s probíhající těžbou kůrovcového dřeva v obecních
lesích, kterou provádí Jihozápadní dřevařská a.s., Sušice, IČ: 25236237. Tato firma také
zajišťuje odkup vytěženého dřeva. Těžba i dřevo bude fakturováno po skončení zadané těžby
a odvozu dřeva. Předpoklad konec srpna 2021. Zastupitelům byla dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves bere na vědomí provedenou těžbu dřeva v souvislosti
s kůrovcovou kalamitou a následný prodej tohoto dřeva, k tomuto nemá žádných
výhrad ani připomínek.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/200 bylo schváleno.

Bod 8 – Seznámení se zprávou GIBS.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s doručenou zprávou Generální inspekce
bezpečnostních sborů č. j. GI-165-42/ČJ-2021-842050-A, ze dne 22.6.2021 (příloha č. 4).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Ze strany zastupitelů
byl vznesen požadavek na zveřejnění této zprávy i žádosti o tuto zprávu na webových
stránkách obce Vlčeves.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves bere na vědomí zprávu Generální inspekce bezpečnostních
sborů č. j. GI-165-42/ČJ-2021-842050-A, ze dne 22.6.2021 a souhlasí se zveřejněním této
zprávy i žádosti, která byla obcí Vlčeves na Generální inspekci bezpečnostních sborů
zaslána, na webových stránkách obce Vlčeves.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/201 bylo schváleno.

Bod 9 – Seznámení se zápisem kontrolního a finančního výboru.
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zápisem kontrolního a finančního výboru č. 1/2021
(příloha č.5). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru a k
těmto nemá žádných výhrad ani připomínek.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/202 bylo schváleno.

Bod 10 – Seznámení se stavem finančních prostředků obce Vlčeves.
Předsedající seznámil zastupitelstvo se stavem finančních prostředků obce Vlčeves na
bankovních účtech u Komerční banky a České národní banky. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves bere na vědomí stav finančních prostředků obce Vlčeves
na bankovních účtech u Komerční banky a České národní banky. K tomuto nemá
žádných výhrad ani připomínek..
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/203 bylo schváleno.

Bod 11 – Seznámení s poskytnutím
Jihočeského kraje – POV 2021.

dotace

z grantového

programu

Předsedající seznámil zastupitelstvo se schválením grantu pro obec Vlčeves ve výši 220.000,Kč na akci „Oprava veřejného vodovodu“ z grantového programu Jihočeského kraje, Program
obnovy venkova na rok 2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves bere na vědomí schválení grantu ve výši 220.000,-Kč na
akci „Oprava veřejného vodovodu“ z grantového programu Jihočeského kraje, Program
obnovy venkova na rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/204 bylo schváleno.

Bod 12 – Schválení poskytnutí finančního daru.
Předsedající zastupitelstvu navrhl, aby obec Vlčeves v souvislosti s živelnou pohromou
poskytla některé ze zasažených obcí finanční dar. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. K uvedenému tématu proběhla diskuze, kdy bylo navrženo
darovat finanční částku ve výši 10.000,-Kč na podporu obce Stebno (část města Kryry)
poničenou živelnou pohromou dne 24.6.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč,
na podporu obce Stebno (část města Kryry) postiženou živelnou pohromou dne
24.6.2021, a to na sbírkový transparentní účet založený městem Kryry č. 1927481/0100.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/205 bylo schváleno.

Bod 13 – Schvalování smlouvy o zřízení věcného břemene č.: TA014330066371/001 – EG.D, a.s.
Předsedající seznámil zastupitelstvo se smlouvou o zřízení věcného břemene č.: TA014330066371/001 – EG.D, a.s. (příloha č. 6) Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:
TA-014330066371/001 se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce jejím
podepsáním a odesláním.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/206 bylo schváleno.

Bod 14 – Schvalování smlouvy č.: TA-001030062705/002-MEPR, o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – EG.D, a.s.
Předsedající seznámil zastupitelstvo se smlouvou č.: TA-001030062705/002-MEPR, o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – EG.D, a.s. (příloha č. 7). Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves schvaluje uzavření smlouvy č.: TA-001030062705/002MEPR, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s. a
pověřuje starostu obce jejím podepsáním a odesláním.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/207 bylo schváleno.

Bod 15 – Schvalování smlouvy č.: TA-001030062751/002-MEPR, o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – EG.D, a.s.
Předsedající seznámil zastupitelstvo se smlouvou č.: TA-001030062751/002-MEPR, o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – EG.D, a.s. (příloha č. 8). Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves schvaluje uzavření smlouvy č.: TA-001030062751/002MEPR, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. a
pověřuje starostu obce jejím podepsáním a odesláním.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/208 bylo schváleno.

Bod 16 – Seznámení zastupitelstva s provedenými pracemi a jejich fakturací.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s provedenými pracemi a jejich fakturací. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves bere na vědomí provedené práce a jejich fakturaci a
k tomuto nemá žádných výhrad ani připomínek..
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/209 bylo schváleno.

Bod 17 – Seznámení s připravovanými akcemi.
Předsedající seznámil zastupitelstvo, že dne 1.8.2021 se koná pouť u Svaté Anny, kdy
vzhledem k posunutí termínu o týden, není možné, tak jako každoročně, zajištění účasti
Černovické dechovky, ale je možné zajistit vystoupení kapely Kolaříci. Jejich honorář by pro
obec Vlčeves byl ve výši 4.000,-Kč, zbylou část ve výši 4.500,-Kč by uhradila obec Křeč, kdy
toto bylo předběžně projednáno se starostou panem Příplatou. Dále předsedající seznámil
zastupitelstvo s připravovanou akcí pro děti „Po stopě lišky Bystroušky“ která se bude konat
21.8.2021 a je pořádána MS Tuhonín. Obec Vlčeves se v minulých letech podílela pouze
zakoupením občerstvení a věcných darů pro účastníky akce. Zastupitelům byla dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves souhlasí s vystoupením kapely Kolaříci na pouti u Svaté
Anny dne 1.8.2021 a uhrazením honoráře ve výši 4.000,-Kč a dále souhlasí se
zakoupením občerstvení a věcných darů pro účastníky akce „Po stopě lišky
Bystroušky“ do částky 3.000,-Kč, dle požadavků MS Tuhonín.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/210 bylo schváleno.

Bod 18 – Seznámení s Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích –
pobočka Tábor, č.j. 15 Co 92/2021-122, ve věci opatrovnictví.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích –
pobočka Tábor, č.j. 15 Co 92/2021-122 (příloha č. 9), ve věci opatrovnictví. Kdy obec Vlčeves
nebyla ustanovena opatrovníkem. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves bere na vědomí s Usnesení Krajského soudu v Českých
Budějovicích – pobočka Tábor, č.j. 15 Co 92/2021-122, ve věci opatrovnictví a k tomuto
nemá žádných výhrad ani připomínek..
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/211 bylo schváleno.

Bod 19 – Schvalování darovací smlouvy mezi Svazkem obcí Mikroregionu
Táborsko a Obcí Vlčeves.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s darovací smlouvou mezi Svazkem obcí Mikroregionu
Táborsko a Obcí Vlčeves (příloha č. 10) na 105 kusů kompostérů o objemu 1050 l. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlčeves schvaluje uzavření darovací smlouvy na 105 kusů
kompostérů o objemu 1050 l. a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/212 bylo schváleno.

Bod 20 - Různé, diskuse
V daném bodě bez projednání.

Bod 21 - Závěr
Předsedající poděkoval přítomným členům zastupitelstva za účast a oznámil, že příští veřejné
zasedaní zastupitelstva obce Vlčeves se bude konat v zákonem stanovené lhůtě.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:35 hodin dne 18.7.2021.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Žádost o koupi pozemku parc. č. 1158 v k. ú. Vlčeves.
3) Záměr prodeje pozemku parc. č. 1158 v k. ú . Vlčeves.
4) Zpráva Generální inspekce bezpečnostních sborů č. j. GI-165-42/ČJ-2021-842050-A, ze dne
22.6.2021.
5) Zápis kontrolního a finančního výboru č. 1/2021 (uloženo samostatně).
6) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: TA-014330066371/001.
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: TA-001030062705/002-MEPR.
8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: TA-001030062751/002-MEPR.

9) Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka Tábor, č.j. 15 Co 92/2021-122
10) Darovací smlouva mezi Mikroregionem svazku obcí Táborsko a Obcí Vlčeves.

Zápis byl vyhotoven dne: 20.7.2021.

Zapisovatel: Josef Volák …................................................
Ověřovatelé: František Havel ..............................................
Starosta: Josef Volák ...........................................................

Jan Říha ..............................................

