Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 6.4.2011
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: Luděk Novotný
Hosté: Josef Petrásek, Jiří Metrlík

Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Vladimír Vitebský, Pavel Prokop
Zapisovatel: Eva Bittnerová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Závěrečný účet obce za rok 2010
3) Zpráva z kontroly finančního výboru
4) Vodovod - kanalizace
5) Prodej části nemovitosti č.p. 64
6) Různé
Na úvod jednání požádal starosta obce o změnu programu spočívající ve změně bodu dva
– závěrečný účet obce. Tento bod nebylo možno projednávat vzhledem ke krátké době
umístění na úřední desce. Z toho důvodu bylo jako bod dva navrhnuto Rozpočtové opatření
za I.Q 2011. ZO změnu odsouhlasilo.
6–0–0

1) Kontrola usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 9.2.2011 proběhla bez námitek.
2) Paní Eva Bittnerová seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními, která proběhla a

byla odsouhlasena na základě pověření starostou obce. Po rozpočtovém opatření za
I.Q roku 2011 činí finance na straně příjmů 4.295.740,--Kč, na straně výdajů
6.551.470,-- Kč. Rozdíl je kryt finanční rezervou ve výši 2.255.730,-- Kč. ZO souhlasí.
6–0–0
3) Paní Bohuslava Volfová seznámila zastupitele s průběhem a výsledkem kontroly

finančního výboru, která proběhla dne 4.4.2011. Zastupitelstvo zprávu bere na
vědomí.
4) Dalším bodem pan starosta Jindřich Franc upozornil přítomné, že vzhledem k
rozpracovanosti projektu Vodovod – Kanalizace a potřebě informovanosti
zastupitelstva se budou konat i mimořádné schůze ZO, na kterých bude potřeba
probrat konkrétní problém či smlouvu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Na zasedání dne 9.2.2011 dostali zastupitelé za úkol přemýšlet o prodeji části
nemovitosti č.p.64 panu Bohuslavu Truhlantovi. Tento bod tedy byl čistě hlasovací a
zastupitele se jednohlasně shodli na neprodat.
6–0–0
6) Různé:
a) V dalším bodě pan starosta seznámil ZO se zprávou kontrolního výboru
působícího ve Svazku obcí Plynofikace. OZ bere na vědomí.
b) Dále pan starosta přednesl žádost paní Jany Školníkové o pronájem pozemků
v Horních Vlčkovicích. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky naplánované k
vybudování polní cesty zastupitelstvo rozhodlo tuto žádost zamítnout.
6–0–0
c)Dalším bodem jednání zastupitelstvo bere na vědomí informaci
Pozemkového fondu (Ministerstva zemědělství) o členech a náhradnících členů
hodnotící komise při budování polní cesty k Bokouši. V souvislosti s tímto
bodem ZO souhlasí s odkupem části p.p.č. 1041 v k.ú. HV od paní Jaroslavy
Zdráhalové, nutné pro výstavbu výše uvedené cesty.
6–0–0
d) Přítomní zástupci SDH Vlčkovice předložili žádost o zrekonstruování jedné
místnosti v č.p.64 na klubovnu. Dále žádají o spolufinancování této
rekonstrukce. Zastupitele uložili doložit podrobný rozpis materiálu a zakreslení
plánovaného prostoru. Po doložení těchto dokumentů bude zastupitelstvo
tuto žádost projednávat. V tuto chvíli ji ovšem vzalo pouze na vědomí.
e) Pan starosta Jindřich Franc přečetl návrh smlouvy s dotační kanceláří
Ing.Tomáš Ruprich, Hradec Králové o zažádání o poskytnutí dotace z
operačního programu Životního prostředí na pořízení komunální techniky.
Zastupitelstvo obce s touto smlouvou a jejím podpisem souhlasí.
6–0–0
f) Pan Jindřich Franc přečetl poděkování firmy Kompakt s.r.o. Za příspěvek na
vůz Pečovatelské služby ve Dvoře Králové nad Labem, ul. E.Krásnohorské.

g) Pan Pavel Prokop seznámil všechny přítomné s výsledkem kontroly vysazené
zeleně v zemědělsky obhospodařovaných prostorách katastru obce, která
proběhla dne 16.2.2011. Zastupitelstvo bere na vědomí.
h) Na závěr jednání seznámila paní Eva Bittnerová ZO s úmyslem obnovit v
obci vítání občánků. Ukázala jim návrhy jak pozvánek, tak i pamětních listů a
nastínila možné upomínkové předměty. Vše je ovšem ve fázi příprav, takže
ještě není žádná verze konečná. ZO bere tuto informaci na vědomí.
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