Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 20.11.2013
Přítomni členové zastupitelstva:
Viz. listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluveni členové zastupitelstva: L. Novotný, J.Otava
Hosté: p. Suchánek, p. Petrásek, p. J.Vitebský, p. Šibor, p. Smetana
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Pavel Prokop, Vladimír Vitebský
Zapisovatel: Eva Bittnerová
Program: 1/ Kontrola usnesení
2/ Rozpočtové opatření za 10/2013
3/ Poplatek za KO pro r. 2014
4/ Různé
1/ K usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 30.10.2013 podal pan Vladimír Vitebský a pan Pavel
Prokop námitku proti bodu 12 ve znění: Zastupitelé rozporují bod č.12 Usnesení č. 5/2013-14.
2/ Paní Bittnerová předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 10/2013, kde rozpočtové
příjmy činí 15.431.060,-- Kč, rozpočtové výdaje 10.501.910,-- Kč a finanční rezerva obce činí
1.102.250,-- Kč. Proti tomuto rozpočtovému opatření hlasoval pan Vitebský a pan Prokop, pro
hlasoval pan Franc, paní Volfová a pan Možiš.
3-2-0
3/ ZO se vrátilo k poplatku za KO pro rok 2014. Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici staré
smlouvy s Technickými službami, jež si zastupitelé vyžádali na předešlém zasedání, odložili tento bod
na příští schůzi. Pan starosta ovšem dostal za úkol oslovit firmu Marius Pedersen a.s., aby nám
vypracovala návrh smlouvy na svoz KO jejich firmou.
4/ Různé: a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bezúplatný převod částí poz.parcel 1708/18 a
1727/1, kat. Území Dolní Vlčkovice, obec Vlčkovice v Podkrkonoší, z majetku Královéhradeckého
kraje do vlastnictví obce Vlčkovice v Podkrkonoší, na kterých byla umístěna stavba „Zřízení chodníku
včetně veřejného osvětlení, Vlčkovice v Podkrkonoší“. Z poz.parcel 1708/18 byla geometrickým
plánem č. 189-630/2013 oddělena část pozemku o výměře 17 m2, která byla označena jako
poz.parcela 1708/28 a z poz.parcely č. 1727/1 byla oddělena část pozemku o výměře 110 m2, která
byla označena jako poz.parcela 1727/8.
5-0-0
b) Pan starosta přednesl žádost SDH Vlčkovice o zapojení fin. Prostředků dle žádosti do
rozpočtu obce na rok 2014. Pan Prokop navrhuje nákup automobilu dle žádosti odložit k projednání na
r. 2014, ostatní položky žádosti zapojit do rozpočtu. S tímto návrhem zastupitelé souhlasí.
4-0-1
c) Pan starosta přednesl žádost o prořezání lip u č.p. 63 v Dolních Vlčkovicích a u č.p.
79 v Horních Vlčkovicích zároveň s cenovou nabídkou na tento prořez. Zastupitelstvo
souhlasí.
5-0-0

d) Pan starosta předložil tři finanční návrhy na opravu břehu v Dolních Vlčkovicích. 1)
M-PLus CZ ve výši 595.000,07 Kč, 2) KOKAM ve výši 600.805,52 Kč a 3)
STAVOKOP ve výši 740.348,-- Kč. ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
opravu břehu potoka v Dolních Vlčkovicích (u Matoušů) ve výši opravy 600.805,52
Kč vč.DPH. Konečná smlouva na získání dotace bude před jejím podpisem dále
projednána na řádném či mimořádném zasedání zastupitelstva.
5-0-0
di) Dále pan starosta uvedl možnost zakoupení vleku za malotraktor. Zastupitelstvo toto
odkládá na rok 2014.
e) Pan starosta upozornil na nutnou výměnu či opravu 2 ks WC v pohostinství. ZO souhlasí.
5-0-0
f) Pan Petrásek vznesl připomínku na nefunkčnost odtokového kanálu u č.p. 6 v Dolních
Vlčkovicích. Pan starosta přislíbil jednání se zhotovitelem panem Truhlantem v rámci reklamace.
g) Pan Prokop vznesl návrh, aby pan starosta mohl volně disponovat s prostředky ve výši
do 20.000,-- Kč. Částky nad tuto hranici bude schvalovat ZO s tím, že na každou takovou částku
žádají krycí listy rozpočtu dané akce. O všech investovaných částkách nižších než 20000 ,Kč, bude starosta obce informovat OZ na nejbližší schůzi OZ. Pro tento návrh hlasovali čtyři
členové zastupitelstva, pan starosta se zdržel hlasování.
4-0-1
h) Dále pan Prokop navrhl, aby se rozpočet pro r.2014 odsouhlasoval v členění paragraf –
položka. ZO souhlasí.
5-0-0
ch) Pan Prokop vznesl žádost, aby se zápisy a návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva
před vyvěšením na úřední desku zaslal všem zastupitelům na jejich e-mailové adresy ke schválení.
Zastupitelé své případné připomínky zašlou zpět na OÚ ve lhůtě do tří dnů. Pokud tak neučiní, bude se
zápis z jejich strany považovat za odsouhlasený. ZO souhlasí.
5-0-0
i)

Pan Prokop požádal o předání klíčů od sálu KD paní Skvrnové, zaměstnankyni
obce, s tím, že bude mít paní Skvrnová sál KD na starost. ZO souhlasí.
5-0-0
j) Pan starosta upozornil na rozpadající se dno kontejneru na komunální odpad u
hřbitova a jeho nutnou opravu. ZO souhlasí.
5-0-0
k) Pan starosta uvědomil zastupitele s tím, že nechal vypracovat nástavbu na vozík za
traktor v ceně 21.000,-- Kč, aby bylo možné nakládat a odvážet listí a štěpku. Tato nástavba ovšem
ještě není vyfakturovaná. ZO bere na vědomí.
l)

Na závěr pan Šibor vznesl dotaz, zda by nebyla možnost zhotovení
zpomalovacích retardérů na cestě „U Čápů“. ZO rozhodlo o projednání na
příštím zasedání.
5-0-0

Návrh Usnesení: 1) Zastupitelé pan Vitebský a pan Prokop rozporují bod č. 12 Usnesení č. 5/2013-14
2) ZO – odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 10/2013
3) ZO - schválilo bezúplatný převod částí poz.parcel 1708/18 a 1727/1, kat.
Území Dolní Vlčkovice, obec Vlčkovice v Podkrkonoší, z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Vlčkovice v Podkrkonoší, na

4)
5)
6)
7)

8)

kterých byla umístěna stavba „Zřízení chodníku včetně veřejného osvětlení,
Vlčkovice v Podkrkonoší“. Z poz.parcel 1708/18 byla geometrickým plánem
č. 189-630/2013 oddělena část pozemku o výměře 17 m2, která byla označena
jako poz.parcela 1708/28 a z poz.parcely č. 1727/1 byla oddělena část
pozemku o výměře 110 m2, která byla označena jako poz.parcela 1727/8.
ZO – odsouhlasilo zapojení fin.prostředků dle žádosti SDH Vlčkovice do
rozpočtu obce na rok 2014 a odložilo nákup auta na rok 2014
ZO – odsouhlasilo prořezání lip u č.p. 63 a u č.p. 79
ZO – souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Královéhradecký kraj na opravu
břehu potoka ve výši 600.805,52 vč.DPH
ZO – odsouhlasilo opravu 2 ks WC v pohostinství
ZO – odsouhlasilo panu starostovi pravomoc disponovat s prostředky do
20.000,-- Kč. Na vyšší částky žádá ZO zpracovaný krycí list dané akce a
předložení ke schválení zastupitelstvu, o všech investovaných částkách

nižších než 20000 ,- Kč, bude starosta obce informovat OZ na nejbližší
schůzi OZ
9) ZO – odsouhlasilo schvalování rozpočtu pro r. 2014 v členění paragraf –
položka
10) ZO – odsouhlasilo zasílání návrhu zápisu a usnesení ze zasedání ZO e-mailem
všem zastupitelům ke schválení
11) ZO – odsouhlasilo předání klíčů od sálu KD paní Skvrnové
12) ZO – souhlasí s opravou kontejneru u hřbitova
13) ZO – bere na vědomí zhotovení nástavby na vozík za traktor
14) ZO – odložilo dotaz o vyhotovení zpomalovacích retardérů

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

