Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 22.2.2012
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: Luděk Novotný, Karel Možiš
Hosté: J.Smetana, J.Vitebský, J.Mertlik, P.Mertlik, J.Hoffman

Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Bohuslava Volfová, Jaroslav Otava
Zapisovatel: Eva Bittnerová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtová opatření za rok 2011 - konečné
3) Vodovod – kanalizace – rozdělení úkolů
4) Chodník v DV
5) Revitalizace č.p. 105
6) Pohostinství
7) Opravy cest
8) Různé

1) K usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 14.12.2011 byl na OÚ Vlčkovice v Podkrkonoší
doručen protest proti odsouhlasenému odkupu talířů od pana France. Pan Franc tímto
protestem prodej talířů ruší. ZO bere tuto skutečnost na vědomí.
2) Paní Eva Bittnerová seznámila všechny zúčastněné s rozpočtovými opatřeními

ukončujícími rok 2011. Upozornila na to, že obec v roce 2011 hospodařila se ziskem.
Rozpočet na konci zmiňovaného roku činil na straně příjmů 5 061 310,-- Kč a na straně
výdajů 4 412 690,-- Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy převyšují výdaje o částku 648
620,-- Kč, byla tato částka zaúčtována na položku rezerv použitelných pro rozpočty
příštích období. ZO takto upravený rozpočet za rok 2011 odsouhlasilo.
5-0-0
3) Pan Jindřich Franc seznámil všechny přítomné se situací kolem připravovaného projektu
vodovodu a kanalizace a rozdal členům zastupitelstva smlouvy o vstupu na pozemek, které je
třeba pro zdárné pokračování projektu dát podepsat vlastníkům dotčených nemovitostí. Tyto
smlouvy je třeba vrátit podepsané zpět na Obecní úřad nejdéle do 15.3.2012. ZO bere na
vědomí.

4) V dalším bodě pan Jindřich Franc informoval o tom, že dne 17.2.2012 byla na SZIF podána
žádost o dotaci na vybudování chodníku v Dolních Vlčkovicích. ZO bere na vědomí.
5) Dále pan Jindřich Franc informoval, že dle dostupných informací byla naše obec doporučena
pro získání dotace na Revitalizaci č.p. 105 (budova OÚ). Obec pro to však ještě musí doplnit
několik nedostatků, na které SZIF upozornil. ZO bere na vědomí.
6) Pan starosta seznámil Zastupitelstvo obce se situací v pohostinství. Vzhledem k tomu, že pan
Zeman podal žádost o odstoupení od společné smlouvy s panem Brodským, byl vyvěšen nový
záměr pronajmout pohostinství. Ke dni 1.1.2012 OÚ neevidoval žádného dalšího zájemce,
uzavřel tedy s panem Brodským dodatek nájemní smlouvy, kdy je nájemcem pouze on, ale s
podmínkou, že do konce měsíce února doloží oprávnění provozovat živnost. S ohledem na
skutečnost, že v únoru se přihlásila paní Pichová se svou žádostí o pronájem, upozornil pan
starosta, že při nedodržení podmínky doložení ŽL panem Brodským, bude s ním smlouva
ukončena a sepsána s paní Pichovou. Zároveň pan starosta pověřil kontrolní výbor prohlídkou
pohostinství. ZO bere na vědomí.
7) Pan starosta upozornil, že po zimě, a nejen po ní, je třeba opravit některé nejvíce rozbité
obecní komunikace. Sám navrhl komunikaci směřující k č.p. 45 v Dolních Vlčkovicích, pan
Vladimír Vitebský upozornil na komunikaci u č.p. 6 v Dolních Vlčkovicích, paní Bohuslava
Volfová navrhla komunikaci u č.p. 63 v Dolních Vlčkovicích a nakonec byla navržena cesta u
č.p. 20 v Horních Vlčkovicích. Všechny navržené opravy komunikací byly zastupitelstvem
odsouhlaseny.
5-0-0
8) Různé: a) Dalším bodem pan starosta informoval o provedených revizích komínů a
předložil k nahlédnutí zprávy z těchto revizí i s fotodokumentací. Dále upozornil, že je již
podána žádost o finanční nabídky na opravy těchto komínů. ZO bere na vědomí.
b) ZO zamítlo žádost SOS poradny Královéhradeckého kraje o příspěvek na činnost.
5-0-0
c) ZO odsouhlasilo SDH Vlčkovice zaplatit poloviční nájem ze sálu KD při příležitosti
konání výroční schůze SDH.
5-0-0
d) ZO zamítlo žádost RSCM Rozkoš Česká Skalice o finanční podporu, protože z naší
obce tento oddíl nikdo nenavštěvuje.
5-0-0
e) Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Václava Koláře o ubytování v bytě č.p. 12.
Vzhledem k tomu, že tento byt plní účel krizového bytu, rozhodlo ZO byt nepronajmout v
poměru 3 proti a 2 se zdrželi hlasování.
0-3-2
f) Jako předposlední vystoupil pan Vladimír Vitebský s dotazem, jak se vyřeší
situace na sále KD ohledně talířů. Po delší diskuzi a probírání se tímto problémem, souhlasil
pan Jindřich Franc, že své doposud zde používané talíře přece jen prodá za již dříve

dohodnutou cenu 12,-- Kč za kus. KV má za úkol nádobí přepočítat jako podklad pro vytvoření
kupní smlouvy. ZO souhlasí.
5-0-0
g) Na závěr vznesl pan Hoffman dotaz, zda obec neplánuje v budoucnu svoz
bioodpadu, načež pan starosta odpověděl, že na svážení nemáme odpovídající techniku. Na
samý konec jednání pan Hoffman nařkl zastupitelstvo z netečnosti k neohlášeným stavbám v
obci.
h) A na úplný závěr zastupitelstvo obce odsouhlasilo činnost výboru pro komunitní
plánování dle předložených podkladů.
5-0-0
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Vyvěšeno:

Ověřovatelé:
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