Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 22.1.2014
Přítomní členové:
Viz. Listina přítomných členů
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Jaroslav Otava, Karel Možíš
Zapisovatel: Eva Bittnerová
Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření 12/2013 - konečné
Rozpočtové opatření č. 1/2014
Odměny zastupitelstva obce
Různé

K uvedenému programu nebyly vzneseny námitky.
1)
2)

K usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 30.12.2014 nebyla vznesena žádná námitka.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s posledním rozpočtovým opatřením roku 2013, po němž činí
rozpočtové příjmy 18.234.580,-- Kč, rozpočtované výdaje 15.541.740,-- Kč a finanční rezerva obce
po navýšení 2.692.840,-- Kč. Zastupitelé toto rozpočtové opatření č. 12/2013 odsouhlasili.
5–0–0

3)

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 1/2014, v němž se do výdajů zapojuje částka 40.000,-Kč za podrobný plán hřbitova, jenž bude součástí žádosti o dotaci na opravu hřbitovní kaple a úprav
na hřbitově. Toto rozpočtové opatření bylo po živé diskusi odsouhlaseno v poměru 3 pro, 2 proti a
nikdo se nezdržel hlasování.
3–2–0

Součástí tohoto bodu paní účetní upozornila na rozpočtové opatření č.2/2014, v němž se do výdajů
zapojuje výdaj na pořízení lesní vyvážečky v ceně 28.900,-- Kč. Toto RO bylo jednohlasně odsouhlaseno.
5–0–0

4)

Na základně rozhodnutí vlády ČR ZO projednalo a schválilo následující změny v odměňování
členů zastupitelstva od 1.2.2014, a to následovně: místostarosta obce = odměna 7134,-- Kč, člen ZO
= odměna 460,-- Kč, předseda výboru = odměna 1340,-- Kč a pan Karel Možíš odměna ve výši 0,-Kč.
5–0–0

5) Různé: a) V souvislosti s předešlým bodem 2) zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci
na revitalizaci hřbitova na Společenství obcí Podkrkonoší.
5–0–0

b) Dále se přítomní zabývali otázkou prostor po bývalém obecním úřadě (v č.p.97). V tuto
chvíli tuto problematiku zastupitelé odložili s tím, že uložili panu starostovi hlídat dotační tituly, jestli by
nějaký nešel na opravu těchto prostor použít.
c) Na závěr pan starosta přednesl žádost SDH Vlčkovice, kde se vyjadřují k problému
havarijního stavu hasičské cisterny a možnosti koupě Avie po generálce od SDH Chvalkovice. ZO tento bod
projednalo a odložilo s tím, že tento bod rozhodnou po bližším prozkoumání technického stavu nabízené
Avie.

Návrh na usnesení: 1) ZO – odsouhlasilo Usnesení z 30.12.2013
2) ZO – odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 12/2013
3) ZO – odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 1/2014
4) ZO – odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 2/2014
5) ZO – odsouhlasilo odměny zastupitelům od 1.2.2014 ve výši: místostarosta 7.134,-Kč, člen ZO 460,-- Kč, předseda výboru 1.340,-- Kč a pan Možíš 0,-- Kč
5) ZO – odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na opravu hřbitova na SoP
Zastupitelstvo obce navrhované znění Usnesení odsouhlasili.
5–0–0

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

