Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 19.12.2012
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: Luděk Novotný, Jindřich Franc
Hosté: J.Vitebský, A. Suchánek

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

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočet obce na rok 2013
3) Příspěvek Společenství obcí Podkrkonoší
4) Příspěvek ZŠ Chvalkovice
5) Příspěvek Farní charitě Dvůr Králové nad Labem
6) Různé

1)K usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 6.12.2012 nebyla vznesena námitka v
zákonném termínu a proto jej místostarosta navrhl odsouhlasit „bez námitek“. Zastupitelstvo
souhlasí.
5-0-0
2)Vzhledem k tomu, že se na žádost ZO jednání zúčastnil i pan Jiří Roleček, jakožto lesní
hospodář a tento spěchal, protože zastává také funkci místostarosty obce Kuks a v Kuksu se
dnešního dne konalo veřejné zasedání zastupitelstva také, byla upřednostněna jako druhý
bod jednání právě zpráva pana Rolečka o hospodaření v našich obecních lesích. ZO tuto
informaci bere na vědomí a požádalo pana Rolečka, aby tyto zprávy podával zastupitelstvu
minimálně dvakrát do roka. Pan Roleček s žádostí souhlasí.
3)Nadále paní Eva Bittnerová seznámila všechny přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2013.
Během čtení jednotlivých odvětví rozpočtu proběhla k danému tématu diskuse a návrh
rozpočtu byl ve dvou případech pozměněn. Zastupitelstvo obce schválilo takto upravený
rozpočet na rok 2013 v odvětvovém (§) členění jako schodkový a to ve výši příjmů
5.228.830,-- Kč a výdajů 5.432.330,-- Kč. Rozdíl ve výši 203.500,-- Kč bude kryt z přebytků
minulých let. Na závěr tohoto bodu pan Prokop požádal o zasílání podkladů k jednání ZO
elektronicky do e-mailových schránek zastupitelů nebo písemně zároveň s pozvánkou. Paní
Bittnerová v tom nevidí problém a od roku 2013 bude všechny dostupné a plánovaně

projednávané dokumenty posílat zastupitelům zároveň s pozvánkou na veřejné zasedání.
5-0-0
4)Dále se pan Jaroslav Otava vrátil k odročenému jednání o příspěvku 17.000,-- Kč
Společenství obcí Podkrkonoší. Byla zde přečtena kalkulace výdajů na akci „Sejdeme se pod
horami“ a zastupitelstvo po seznámení se s plánovanými náklady na tuto akci s příspěvkem
souhlasí.
5-0-0
5)I v dalším bodě se pan místostarosta Jaroslav Otava vrátil k odročenému jednání, tentokrát
k příspěvku ZŠ Chvalkovice na pořízení nové učebny fyziky. Opět seznámil přítomné s kalkulací
cen a zastupitele odsouhlasili příspěvek ve výši 5.000,-- Kč.
5-0-0
6)
Dále obec obdržela žádost Farní charity Dvůr Králové nad Labem o příspěvek na provoz
Občanské poradny v Jaroměři. Tuto žádost ZO zamítlo.
5-0-0
7) Různé : a) V tomto bodě pan místostarosta seznámil přítomné se smlouvou s Technickými
službami města Dvora Králové nad Labem na svoz komunálních odpadů, kde je počítána cena
za svezené tuny. ZO uložilo panu Otavovi, aby požádal zástupce Technických služeb o
vypracování návrhu smlouvy, která bude zpracována v ceně za osobu. Po předložení a
porovnání cen ve smlouvách ZO souhlasí s podpisem té smlouvy, která bude pro obec
výhodnější.
5-0-0
b) Dále bere ZO na vědomí přednesený přehled hospodaření Svazku obcí Plynofikace
a jejich Zprávu o provedené kontrole hospodaření.
c) V dalším bodě zastupitelstvo odsouhlasilo, aby se Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
stala se svými pozemky členem Honebního společenstva Vlčkovice v Podkrkonoší. Zároveň ZO
souhlasí, aby zástupce obce na Valné hromadě Honebního společenstva Vlčkovice
v Podkrkonoší, konající se počátkem roku 2013, hlasoval pro pronájem pozemků k myslivecké
činnosti stávajícímu Mysliveckému sdružení Vlčkovice, pokud toto o ně projeví zájem.
5-0-0
d) V předposledním bodě ZO odsouhlasilo složení inventarizačních komisí pro
inventarizaci majetku obce za rok 2012.
5-0-0
e) Na závěr jednání vystoupil pan Vladimír Vitebský, jakožto zástupce TJ Sokol
Vlčkovice s žádostí o převod budovy č.p. 64 v Dolních Vlčkovicích (sokolovna) zpět do
vlastnictví TJ Sokol Vlčkovice. ZO bere tuto žádost na vědomí a ukládá panu místostarostovi
zjistit bližší podrobnosti, jakým způsobem by byl převod možný.
f) V diskusi pan Aleš Suchánek vznesl dotaz, kdy bude opraveno zábradlí na mostě v

Dolních Vlčkovicích u č.p. 6. Mistostarosta mu odpověděl, že o opravě se již nějakou dobu
jedná se správcem vodoteče – Povodím Labe.

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Ověřovatelé:

Sejmuto:

