Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 30.12.2013
Přítomní členové:
Viz. Listina přítomných členů
Schůzi vedl: Jaroslav Otava
Ověřovatelé: Vladimír Vitebský, Pavel Prokop
Zapisovatel: Eva Bittnerová
Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola usnesení
Rozpočet obce na rok 2014
Poplatky za KO na rok 2014
Revokace bodu 3) Usnesení č. 3/2013-14
Rozpočtové opatření za 11/2013
Různé

1) K usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 26.11.2013 nebyla vznesena žádná námitka.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2014 v druhovém členění jako vyrovnaný a to ve výši
příjmů 6 804 120,-- Kč a výdajů 6 804 120,-- Kč.
5–0–0
3) Zastupitelstvo se zabývalo i otázkou poplatku za sběr a svoz komunálních odpadů. Na základě skutečně
vynaložených nákladů za rok 2012 a rozpočítání na počet obyvatel vychází částka 690,-- Kč. Pan Otava
navrhl, aby občané v roce 2014 platili částku 650,-- Kč. Zastupitelé tuto částku jednohlasně odsouhlasili.
5–0–0
4) Na základně zjištění auditorek a jejich následném doporučení byl revokován bod 3) Usnesení č. 3/201314 spočívající v tom, že se původní znění ruší a nahrazuje se zněním novým a to tak, že bod 3) se mění na
bod 3a) a jeho znění je: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vlčkovice v Podkrkonoší za uplynulý kalendářní rok 2012 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. A vkládá se bod 3b) se zněním: ZO schválilo účetní
závěrku obce sestavenou k 31.12.2012 (kompetence ke schválení upravuje §84 odst. 2 bod b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích).
5–0–0
5) Paní účetní seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2013, v němž se rozpočtované
příjmy zvyšují na 15 578 660,-- Kč, rozpočtované výdaje na 14 487 550,-- Kč a finanční rezerva obce se
snížila o 11.140,-- Kč, čímž nyní činí 1 091 110,-- Kč. ZO toto rozpočtové opatření odsouhlasili.
5–0–0
6) Různé: a) Pan Otava seznámil přítomné s žádostí Farní charity Dvůr Králové nad Labem o finanční
příspěvek na jejich činnost. Zastupitelé tuto žádost zamítli.
5–0–0

Návrh na usnesení: 1) ZO – odsouhlasilo Usnesení z 26.11.2013
2) ZO - schvaluje rozpočet na rok 2014 v druhovém členění jako vyrovnaný a to ve výši
příjmů 6 804 120,-- Kč a výdajů 6 804 120,-- Kč
3) ZO – schválilo výši poplatku za sběr a svoz KO od občanů pro rok 2014 ve výši 650,Kč na osobu a rok
4) ZO – revokovalo a odsouhlasilo následující: změnu bodu 3) Usnesení č. 3/2013-14
spočívající v tom, že se původní znění ruší a nahrazuje se zněním novým a to tak, že bod 3) se mění na bod
3a) a jeho znění je: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Vlčkovice v Podkrkonoší za uplynulý kalendářní rok 2012 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad. A vkládá se bod 3b) se zněním: ZO schválilo účetní závěrku obce
sestavenou k 31.12.2012 (kompetence ke schválení upravuje §84 odst. 2 bod b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích).
5) ZO – schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2013
6) ZO – zamítlo žádost Farní charity DK n.L. o příspěvek na činnost
Zastupitelstvo obce navrhované znění Usnesení odsouhlasili.
5–0–0

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

