Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 1.8.2012
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: Luděk Novotný, Karel Možiš, Bohuslava Volfová
Hosté: M.Otava, P.Bittner

Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Vladimír Vitebský, Jaroslav Otava
Zapisovatel: Eva Bittnerová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtová opatření za II.Q 2012
3) Revitalizace č.p. 105
4) Chodník v DV
5) Překlenovací úvěr
6) Prodej pozemků
7) Různé

1) K usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 2.5.2012 nebyla vznesena námitka v zákonném
termínu a proto jej starosta navrhl odsouhlasit „bez námitek“. Zastupitelstvo souhlasí.
4-0-0
2) Paní Eva Bittnerová seznámila všechny zúčastněné s Rozpočtovým opatřením za II.Q

2012, po němž se navýšila finanční rezerva obce o 34.860,-- Kč. Rozpočtové příjmy
činí 4.538.700,--, rozpočtové výdaje činí 6.681.890,-- Kč. Rozdíl je kryt přebytky
minulých let ve výši 2.143.190,-- Kč. ZO přečtené odsouhlasilo.
4-0-0
3) Pan starosta informoval o již probíhajících pracích na Revitalizaci č.p. 105. ZO bere na vědomí.
4) Dále pan starosta informoval o připravovaném podpisu smlouvy na dotaci ze SFDI na akci
„Zřízení chodníku vč.VO v Dolních Vlčkovicích“ a zároveň o probíhajících přípravách na začátek
výstavby. ZO bere na vědomí.
5) V souvislosti s bodem 3) pan starosta upozornil na nutnost předběžně získat informace a
nabídky od bankovních ústavů na úvěr, který bude potřeba zajistit pro budoucí proplacení

faktur za Revitalizaci č.p. 105 do doby, než nám proplatí dotaci ze SZIF. ZO bere na vědomí.
6) Dalším bodem ZO odsouhlasilo prodeje následujících pozemků: část p.p.č. 693/1 a celou
p.p.č. 693/4 v k.ú.Horní Vlčkovice paní Švorcové a část p.p.č. 1709/1 v k.ú. Dolní Vlčkovice
panu Evženu Pokrupovi. Všechny pozemky ZO rozhodlo prodat za cenu 10,-- Kč/m2 s
podmínkou, že geometrické zaměření a případné náklady spojené s prodejem si zaplatí
kupující. Dále ZO odsouhlasilo případný odkup p.p.č. 940/11 v k.ú. Dolní Vlčkovice – po
dohodě s majitelem, paní Pokrupovou.
4-0-0
7) Různé : a) Pan starosta vyzval ZO, aby se s konečnou platností rozhodlo, zda odkoupíme paní
Vejdělkovou nabídnutý les. Pan Otava s lítostí řekl, že v tuto chvíli na to bohužel nemáme
finanční prostředky. Pan Franc shodně s panem Prokopem řekli, a ZO tuto verzi odsouhlasilo,
že pokud paní Vějdělková bude mít kupce, ať mu to prodá. Pokud se les prodat nepodaří,
otevře zastupitelstvo tento návrh v příštím roce znovu.
4-0-0
b) Dále pan starosta upozornil na propadlý břeh potoka u nemovitosti č.p. 75 v
Dolních Vlčkovicích, ke kterému se nehlásí žádný majitel. Vzhledem k faktu, že oprava je
nutná a zatím to vypadá, že jej bude muset dát opravit Obec na své náklady, zadal pan
starosta přípravu rozpočtu na opravu. ZO bere na vědomí.
c) V předposledním bodě pan starosta opět otevřel problém kanálu u č.p. 8 v Horních
Vlčkovicích. Tento kanál je po bližším prozkoumání situace v majetku SUS Královéhradeckého
kraje. Pan starosta již s nimi jednal a oprava kanálu je v jejich řízení. Dále upozornil na fakt, že
podal stížnost ohledně sekání příkopů a havarijního stavu komunikace směrem ke Krábčicím.
Vše se již řeší: příkopy jsou posekané a silnice se opravuje. ZO bere na vědomí.
d) Na závěr pan Franc přednesl žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, klub RADOST z Prostějova a Sdružení linky bezpečí z Prahy o finanční
podporu jejich činnosti. ZO obě dvě žádosti jednohlasně zamítlo.
0-4-0

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Ověřovatelé:

Sejmuto:

