Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 31.10.2012
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: Luděk Novotný, Jindřich Franc
Hosté: M.Otava, J.Smetana, J.Vitebský, J.Koukol

Schůzi vedl: Jaroslav Otava
Ověřovatelé: Bohuslava Volfová, Karel Možíš
Zapisovatel: Eva Bittnerová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtová opatření za III.Q 2012
3) Vyhláška na odpady
4) Nájemné byty pro r.2013
5) Nájemné zemědělských pozemků
6) Různé

1) K usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 1.8.2012 nebyla vznesena námitka v zákonném
termínu a proto jej místostarosta navrhl odsouhlasit „bez námitek“. Zastupitelstvo souhlasí.
5-0-0
2) Paní Eva Bittnerová seznámila všechny zúčastněné s Rozpočtovým opatřením za III.Q

2012, po němž se navýšila finanční rezerva obce o 185.010,-- Kč. Rozpočtové příjmy
činí 5.335.320,-- Kč, rozpočtové výdaje činí 7.293.500,-- Kč. Rozdíl je kryt přebytky
minulých let ve výši 1.958.180,-- Kč. ZO přečtené odsouhlasilo s tím, že paní Eva
Bittnerová požádá pana Jiřího Rolečka, obecního lesního hospodáře, aby se dostavil
na nejbližší jednání zastupitelstva obce a podá informaci o průběhu lesních prací a
celkového stavu lesů v majetku Obce.
5-0-0
3) Nadále paní Eva Bittnerová informovala o novelizovaném znění zákona o místních poplatcích
a na něj navazující změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a s tím související přílohu č. 1 k této vyhlášce, jež upravuje sazbu poplatku pro rok
2013. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům je nucena i obec na tento stav reagovat. Pan
Vladimír Vitebský navrhl poplatek nezvyšovat, pan Jaroslav Otava po spočítání skutečně

vynaložených nákladů a rozpočítání na osoby a rok navrhl navýšit poplatek na 550,-- Kč. Návrh
pana Otavy byl odsouhlasen spolu se zněním Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2012.
4-1-0
4) Dále pan Jaroslav Otava upozornil na to, že od roku 2010 se nezvyšovaly nájmy v bytech v č.p.
97. Protože se však obec stará o udržování nemovitosti v dobrém stavu, ceny neustále rostou
a ani Obec nemá nevyčerpatelné možnosti, navrhl navýšení nájmu a nechal na zastupitelstvu
obce, aby tuto problematiku rozhodlo. Po delší diskuzi pan Pavel Prokop navrhl zvýšit stávající
sazbu na 25,-- Kč za 1 m2 a paní Bohuslava Volfová navrhla zvýšit na 27,-- Kč za 1 m2
obyvatelné plochy bytu. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh pana Pavla Prokopa s účinností od
1.1.2013.
4-1-0
5) Pan místostarosta Jaroslav Otava otevřel následujícím bodem jednání diskusi na téma
zvyšování nájmů zemědělských pozemků. Pan Karel Možiš, který je mimochodem nájemcem
nejvíce ploch těchto pozemků od Obce, navrhl zvednout sazbu za hektar o 100%, což je částka
1000,-- Kč za ha. Zastupitelstvo souhlasí s účinností od 1.1.2013.
5-0-0
6) Různé : a) ZO vzalo na vědomí přehled hospodaření Společenstva obcí Plynofikace v období
do 31.8.2012.
b) Dále přednesenou žádost ZŠ Chvalkovice o sponzorský dar na pořízení nové učebny
fyziky zastupitele odložili do doby, než žadatel upřesní konkrétní částky tohoto projektu.
c) ZO zamítlo žádost o sponzorský dar firmě BABYBOX pro odložené děti – STATIM z
Prahy.
5-0-0
d) V další žádosti o finanční příspěvek žádá Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem o
5000,-- Kč. ZO navrhlo částku 2500,--, pokud s tímto snížením bude žadatel souhlasit. S
návrhem souhlasí všichni členové ZO.
5-0-0
e) Vzhledem k havarijnímu stavu břehu potoka v úseku mezi č.p. 61 a č.p. 77 v
Dolních Vlčkovicích a nedostatku finančních prostředků Obce, pověřuje ZO pana starostu k
jednání se správci potoka – Povodí Labe, SÚS Královéhradeckého kraje a Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje o možné spoluúčasti na zjednání opravy opěrné zdi vodního toku
Drahyně. V případě spoluúčasti také vyhlásit malé výběrové řízení. ZO s navrženým souhlasí.
5-0-0
f) V průběhu diskuze na předešlé téma si vzal slovo pan Karel Možíš, aby přednesl
žádost pana Otty Rolečka na plán zimní údržby v obci. Tuto problematiku ZO odkládá na příští
zasedání.
g) A když už se mluvilo o zimě, byl zmíněn problém uchovávání dřeva pro potřeby
sálu KD. Stávající kontejner totiž využívají i nájemci pohostinství, což je nevyhovující. ZO se

proto usneslo, že pro letošní sezonu se narovná dřevo do chodby u sálu a pro příští rok se
bude řešit zhotovením přístřešku. ZO souhlasí.
5-0-0
h) Pan Jaroslav Otava informoval o skutečnosti, že dotační kancelář Ing. Tomáše
Rupricha podala žádost o dotaci na zakoupení malotraktoru. V současné době se připravují
podklady pro výběrové řízení. ZO tuto informaci bere na vědomí, ale zároveň se usneslo, že
rozhodne o konečném přijetí dotace po předložení konkrétních podmínek pro její získání
(předložení smlouvy před konečným podpisem).
5-0-0
ch) Na závěr jednání bylo třeba rozhodnout, která banka bude poskytovatelem
překlenovacího úvěru pro financování stavby Revitalizace č.p. 105. Obec obdržela nabídky od
České Spořitelny a Komerční banky. Po důkladném prostudování dostupných informací ZO
rozhodlo přijmout nabídku Komerční banky.
5-0-0

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Ověřovatelé:

Sejmuto:

