Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 27.3.2013
Přítomni členové zastupitelstva:
Viz. listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluveni členové zastupitelstva: Luděk Novotný
Hosté: p. Hofman, p. Kejkrt, p. Roleček st., p. Roleček ml., p. Suchánek, p. Petrásek,
p. Vitebský
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Pavel Prokop, Vladimír Vitebský
Zapisovatel: Bohuslava Volfová
Program: 1/ Kontrola usnesení
2/ Audit účetnictví za rok 2012
3/ Odsouhlasení možné směny obecních pozemků za pozemky LČR
4/ Odsouhlasení nákupu komunální techniky (dotace)
5/ Hospoda – jak naložit s prostorem nebo znovu pronajmout?
6/ Různé
1/ K usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 23.1.2013 nebyla vznesena námitka v zákonném
termínu a proto jej starosta navrhl odsouhlasit „bez námitek“. Zastupitelstvo souhlasí.
6-0-0
2/ Pan starosta informoval zastupitelé o provedení auditu účetnictví za rok 2012. Dle zápisu - audit
proběhl v pořádku bez chyb.
ZO bere na vědomí.
3/ Směna obecních lesních pozemků za pozemky LČR. (Možné směny budoucí).
Obec souhlasí s možnou směnou pozemků (obecních) za pozemky LČR. Finančně to bude pro obec
vyrovnané. O konečné směnné smlouvě se bude ještě hlasovat.
5-0-1
4/ Odsouhlasení nákupu komunální techniky s dotací.
Pan starosta obdržel informaci, že Ministerstvo životního prostředí schválilo obci Vlčkovice
v Podkrkonoší dotaci ve výši 90% včetně DPH, na nákup komunální techniky.
OZ odsouhlasilo, že v případě nákupu techniky se zakoupí traktor typu J27 a dále si ZO ponechalo
možnost odstoupit od konečné smlouvy.
6-0-0

5/ Místní pohostinství – OZ odsouhlasilo, že bude vyvěšen záměr pronajmout místní pohostinství.
Vývěska bude umístěna na webových stránkách obce Vlčkovice.
Termín přihlášek je stanoven do konce měsíce dubna / 2013.
V případě, že někdo projeví o pronájem zájem, bude OZ řešit stav budovy místního pohostinství.
5-0-1
6/ Různé: a) OZ bylo seznámeno s výsledkem hospodaření Svazku obcí Plynofikace
OZ bere na vědomí.
b) Pan Prokop podal podnět, že by se měla provézt modernizace budovy místního
pohostinství (výměna oken, hlavních vchodových dveří a topení).
OZ bere na vědomí.
c) Pan Vladimír Vitebský informoval OZ, že proběhlo předběžné jednání mezi spolkem
Sokola a panem Školníkem o možném odprodeji betonového hřiště. Sokolové toto hřiště mají zájem
odprodat, z důvodu neustálých sporů právě s panem Školníkem. Nabídnuta cena p. Školníkem byla ve
výši 400 000,- CZK.
OZ se vyjádřilo, že by nechtěla o toto hřiště přijít. Proto navrhuje spoluúčast na vybudování nového
antukového hřiště, které bude vybudované na velkém zatravněném hřišti.
Sokol předloží projekt a dále návrh na rozpočet. Poté se bude OZ rozhodovat.
OZ bere na vědomí.
d) Dále bylo projednáno, že bude provedena kontrola zalesněného pozemku paní
Vejdělkové, která tento pozemek nabídla obci Vlčkovice k prodeji. Kontrolu provede p. Otava,
p. Roleček a p. Prokop.
Zpráva bude předložena na příští schůzi OZ a znovu se tento bod bude projednávat.
6-0-0
e) Honební společenstvo – OZ navrhlo, že obec Vlčkovice na valné hromadě honebního
společenstva bude zastupovat p. Pavel Prokop – místními hlasy.
OZ bere na vědomí.
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