Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 19. 9. 2014
Přítomní členové:
Viz. Listina přítomných členů
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Otto Roleček, Karel Možiš
Zapisovatel: Eva Bittnerová
Program jednání:

1)
2)
3)
4)

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 11/2014
Hřbitov
Různé

1)

K usnesením z jednání zastupitelstva obce ze dne 12.8.2014 nebyly vzneseny námitky.
7–0–0

2)

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtová opatření č. 11/2014.
7–0–0

3)
Pan starosta informoval přítomné o probíhajících pracích na místním hřbitově v rámci revitalizace.
ZO bere na vědomí
4)Různé: a) ZO odsouhlasilo proplacení faktur na opravu vodárny v č.p. 12 a opravu zastávky v Horních
Vlčkovicích, čímž zároveň odsouhlasilo vypsání Rozpočtového opatření č. 12/2014 ve znění: §2221 pol.5171
na straně D ve výši 7030,-- Kč, § 3392 pol. 5171 na straně D ve výši 3170,-- Kč a snížení finanční rezervy
pol. 8115 na straně MD ve výši 10200,-- Kč.
7–0–0
b) ZO projednalo žádost sl.Zdráhalové na odkup části pozemku p.p.č. 2175/7 v k.ú. Dolní
Vlčkovice. Všichni se shodli na tom, že nejdříve osloví vlastníky pozemků, zda o předmětnou část (podél
potoka) neprojeví zájem, protože jim tyto kousky byly přislíbeny při koupi jejich pozemků. Z tohoto důvodu
bude vyvěšení záměru o prodeji odloženo.
7–0–0
c) ZO projednalo druhou žádost sl. Zdráhalové o odkup st.p.č. 175, p.p.č. 722/3 a p.p.č. 722/2
v k.ú. Horní Vlčkovice. Pan Otava navrhl pozemky č. 175 a 722/2 prodat, ale p.p.č. 722/3 neprodávat.
Zastupitelé s navrženým souhlasí s tím, že pan starosta osloví sl.Zdráhalovou s jejich návrhem a pokud ona
s tím bude rovněž souhlasit, bude vyvěšen záměr.
7–0–0
Návrh na usnesení: 1) ZO – schválilo Usnesení č. 6/2014-14
2) ZO – schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2014
3) ZO – schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2014
4) ZO – odložilo vyvěšení záměru na prodej části p.p.č. 2175/7 v k.ú. Dolní Vlčkovice
5) ZO – odsouhlasilo vyvěšení záměru na prodej st.p.č. 175 a p.p.č. 722/2 v k.ú. Horní
Vlčkovice v případě, že bude sl. Zdráhalová souhlasit
Zastupitelstvo obce navrhované znění Usnesení odsouhlasilo.
7–0–0
Starosta obce:

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

