Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 20.5.2014
Přítomní členové:
Viz. Listina přítomných členů
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Bohuslava Volfová, Vladimír Vitebský
Zapisovatel: Eva Bittnerová
Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola usnesení
Závěrečný účet obce za rok 2013
Účetní závěrka za rok 2013
Rozpočtové opatření č. 5/2014
Doplnění do zastupitelstva obce (jmenování náhradníka)
Odměna náhradníka
Svazek obcí Plynofikace
Různé

Na zahájení dnešního zasedání zastupitelstva obce zastupitelé uctili památku pana Luďka Novotného
minutou ticha.
1)

K usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 9.4.2014 nebyla vznesena žádná námitka.
5–0–0

2)
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vlčkovice v Podkrkonoší za uplynulý kalendářní rok 2013 s vyjádření souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradami a přijímá nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků. Nápravná opatření:
Obec bude účtovat věcná břemena na oddělené analytické účty v souladu s ČÚS 701. Termín: trvale,
zodpovídá: paní Eva Bittnerová, účetní.
5–0–0
3)

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Vlčkovice v Podkrkonoší k 31.12.3013.
5–0–0

4)

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2014.
5–0–0

5)
V následujícím bodě pan starosta vyzval pana Otto Rolečka, náhradního člena ZO, ke složení slibu
člena zastupitelstva. Po složení slibu předal pan starosta panu Rolečkovi osvědčení o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva.
6)
ZO schválilo odměnu za funkci člena ZO panu Otto Rolečkovi ve výši 460,-- Kč od 1.6.2014. Pan
Roleček se v tomto bodě zdržel hlasování.
5

–0–1

7)

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření SoPu za rok 3013.

8)
Různé: a) Pan starosta informoval zastupitele, že dotace na pořízení prvků na dětské hřiště byla
zamítnuta. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu obce je zakomponovaná částka na pořízení nových herních
prvků, objednal pan starosta tři nové prvky, jež budou hrazeny z prostředků na tyto účely určených při
schvalování rozpočtu na rok 2014.
b)
Dále pan starosta informoval o tom, že Obec obdržela výzvu k podpisu Dohody o
poskytnutí dotace na revitalizaci hřbitova.
c) Na závěr zastupitelstvo projednalo pořízení hasičského auta místo cisterny, která je
v takovém technickém stavu, že není schopna úspěšně absolvovat další technickou prohlídku. Zastupitele
pověřili starostu, aby i nadále vyvíjel úsilí ke získání náhrady za tuto cisternu.

Návrh na usnesení: 1) ZO – odsouhlasilo Usnesení z 9.4.2014
2) ZO – schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vlčkovice v Podkrkonoší za uplynulý kalendářní rok 2013 s vyjádření souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradami a přijímá nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků
3) ZO – schválilo účetní závěrku obce k 31.12.2014
4) ZO – odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 5/2014
5) ZO – schválilo odměnu panu Rolečkovi ve výši 460,-- Kč od 1.6.2014
6) ZO – bere na vědomí hospodaření SoPu za rok 2013
Zastupitelstvo obce navrhované znění Usnesení odsouhlasilo.
6–0–0

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

