Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 1.9.2010
Přítomní členové zastupitelstva:
Jindřich Franc, Jaroslav Otava, Karel Možíš, Vladimír Vitebský, Jitka Chreňová
Omluvení členové zastupitelstva: 0
Hosté: p. Vladislav Koukol
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Karel Možiš, Jitka Chreňová
Zapisovatelka: Eva Bittnerová
Program:

1)

1) Kontrola usnesení
2) Smlouva obchod
3) Smlouva pohostinství - nájemné
4) Souhlas s PRVKUKem – vodovodní zdroj
5) Navrácení p.p.č.2175/10 obci
6) Různé

Kontrola usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 4.8.2010 proběhla bez námitek.

2)
nájemce

ZO projednalo záměr pronajmout obchod v č.p.12 a odsouhlasilo stávajícího
firmu Peko s.r.o. Česká Skalice.
5-0-0

3) ZO se zabývalo otázkou nájmu pohostinství v č.p.12 firmě Peko s.r.o. Česká Skalice.
Dohodlo se na částce za nájem ve výši 2000,-- Kč včetně platby za KO na období od
1.9.2010 do 31.3.2011. O částce za nájem na další období se bude jednat. Smlouva
bude neprodleně sepsána s uvedením podmínky, že nájemce si bude hradit sám drobné
opravy do výše 1.000,-- Kč.
5-0-0
4) ZO se seznámilo s možnostmi odebírat vodu pro akci zřízení Vodovodu v obci ze
dvou zdrojů. Jednak z průzkumného vrtu č.4, který se nachází v Horních Vlčkovicích
(u Bartošových) a nebo ze zdroje ve vlastnictví firmy Rýcholka Choustníkovo
Hradiště. Zastupitelé souhlasí s oběma možnostmi s výhradou vybrat si do konečné
fáze tu výhodnější variantu.
5-0-0
5) Pan Jindřich Franc přednesl žádost pana Lukáše Smetany o vrácení dříve
odkoupeného pozemku p.p.č.2175/10 obci. ZO tuto žádost projednalo a odsouhlasilo.
5-0-0

6) Různé:
a) Pan starosta dále informoval všechny přítomné o sepsání dohody s panem Jiřím
Volfem a slečnou Janou Vaňkovou. Tato dohoda předběžně řeší problém ohledně
vedení dešťové kanalizace přes pozemek p.p.č.2175/11 ve vlastnictví výše
jmenovaných. ZO bere tuto informaci na vědomí.
b) Dále pan starosta informoval o průběhu jednání se Zdráhalovými a paní Vlachou
ohledně svolení k dělení pozemku p.p.č.2166 v k.ú.Dolní Vlčkovice. Tuto část
pozemku hodlá obec odkoupit pro potřebu vybudování „chodníku“ spojujícího chodník
končící u stavebnin Stapaz a chodníku končícího u Doubicu č.p. 47. ZO bere tuto
informaci na vědomí.
c)
Na závěr jednání vystoupil host pan Koukol s protestem proti umístění cedulí
upozorňujících na zákaz odkládání veškerého odpadu vedle jeho nemovitosti.
Obhajoval se tím, že i jinde ve vsi leží biologický odpad (ořezané větve a roští) a tam
se cedule nedávají. Pan starosta odpověděl, že toto roští je uloženo na obecních
pozemcích a dojde k následnému štěpkování. Nepřísluší však obyvatelům obce, aby na
obecní pozemky vyváželi suť, posekanou trávu či jiný odpad.

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

