Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 2.5.2012
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: Luděk Novotný
Hosté: J.Smetana, J.Vitebský, M.Otava, H.Vejdělková, J.Hoffman, P.Bittner

Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Pavel Prokop, Karel Možiš
Zapisovatel: Eva Bittnerová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Závěrečný účet obce za rok 2011
3) Zpráva z kontroly finančního výboru
4) Rozpočtové opatření za I.Q 2012
5) DPH – registrace obce
6) Výběrová řízení – chodník v DV a Revitalizace č.p.105
7) Svazek obcí Plynofikace
8) Žádosti a oznámení občanů
9) Různé

1) K usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 22.2.2012 nebyla vznesena námitka v zákonném
termínu a proto jej starosta navrhl odsouhlasit „bez námitek“. Zastupitelstvo souhlasí.
6-0-0
2) Paní Eva Bittnerová seznámila všechny zúčastněné s návrhem závěrečného účtu obce

za rok 2011 včetně zprávy auditora. Obec v roce 2011 hospodařila se ziskem.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2011 bez výhrad.
6-0-0
3) Paní Bohuslava Volfová seznámila přítomné s výsledkem kontroly Finančního výboru ze dne
26.3.2012 a pan Pavel Prokop seznámil s výsledkem kontroly Kontrolního výboru ze dne
25.2.2012. Zastupitelstvo bere obě zprávy na vědomí.

4) Paní Eva Bittnerová přítomným přečetla rozpočtová opatření vytvořená za I.Q 2012
provedená pouze přesunem peněz z pověření starosty, tudíž se výše rozpočtu nezměnila.
Zastupitelstvo souhlasí.
6-0-0
5) Dále pan Jindřich Franc informoval o tom, že v dubnu obec překročila obrat pro registraci k
DPH, podala 2.5.2012 přihlášku k registraci a od 1.7.2012 se stává plátcem DPH. ZO bere tuto
informaci na vědomí.
6) Pan starosta dále informoval o proběhlých výběrových řízeních. Jedno bylo na „Zřízení
chodníku vč. VO v Dolních Vlčkovicích“ a druhé na „Revitalizaci č.p. 105“. Obě řízení nezávisle
na sobě vyhrála firma Chládek a Tintěra s.r.o., Pardubice. OZ bere na vědomí činnost
výběrových komisí a jejich rozhodnutí schvaluje.
6-0-0
7) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o provedené kontrole hospodaření Svazku obcí
Plynofikace ze dne 31.1.2012, přehled jeho hospodaření do 31.12.2011 a inventarizační
zprávu za rok 2011.
8) a) Pan starosta přednesl žádost pana Pejchara o zpevnění příjezdové cesty k pozemku p.p.č.
1723/4 v k.ú. Dolní Vlčkovice. Zastupitelstvo žádost prodiskutovalo a usneslo se tuto
komunikaci povrchově upravit a zpevnit drceným betonem, který bude na tuto úpravu
zabezpečen.
6-0-0
b) Dále pan starosta přednesl oznámení paní Jany Školníkové o havarijním stavu kanálu u č.p.
8 v Horních Vlčkovicích. Zastupitelstvo pověřilo pana Jaroslava Otavu a pana Vladimíra
Vitebského, aby provedli kontrolu stavu předmětného kanálu. Celá záležitost se potom bude
řešit na příštím zasedání zastupitelstva obce. ZO souhlasí.
6-0-0
9) Různé : a) Pan starosta ZO informoval, že zkusil požádat Ministerstvo obrany o požární
techniku. Tato žádost však byla zamítnuta. ZO bere na vědomí.
b) Paní Hedvika Vejdělková přinesla zastupitelům nový znalecký posudek na les v
Dolních Vlčkovicích, který již dříve nabídla obci k prodeji. Zastupitele rozhodli tento odkup
odročit, aby se nejdříve zjistili vlastníci sousedních nemovitostí (z důvodu vstupu na tyto
pozemky).
6-0-0
c) ZO zamítlo ústní žádost pana Zdráhala na zakoupení pozemku p.p.č. 722/3 a 722/2
v k.ú. Horní Vlčkovice (u výkrmny prasat).
6-0-0
d) Na závěr vystoupil pan Mgr. Jiří Hoffman, kterému opět ležela na srdci nečinnost
jednotlivých zastupitelů a to ohledně různých stavebních úprav občanů prováděných na jejich
nemovitostech bez stavebního nebo územního řízení. Na toto starosta reagoval s tím, že

pokud se podívá z jednoho konce vesnice na druhý, tak se tento problém týká téměř každé
druhé nemovitosti, včetně lidí, jež si stěžují na druhé. Dále starosta prohlásil, že nebude
„špiclovat naše občany, zda položili cihlu k cihle a něco předělávají“, dokud nedostane
písemný podnět, řádně podepsaný stěžovatelem. Po jeho proslovu se zastupitelstvo usneslo
na závěru, že se obecní úřad nebude zajímat o stavby, které nejsou povoleny stavebním
úřadem, dokud neobdrží písemné podepsané oznámení či stížnost.
6-0-0
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