Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 9.2.2011
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: 0
Hosté: Hedvika Vejdělková, Milada Kejkrtová, Bohuslav Truhlant, Jiří Haštur

Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Luděk Novotný, Jaroslav Otava
Zapisovatel: Eva Bittnerová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Kompetence starosty k provádění jednotlivých opatření pro r.2011
3) Dohoda o zajišťování dotací z EF
4) Schválení odměn ZO
5) Komunální odpady
6) Webové stránky obce
7) Dotace obce pro rok 2011
8) Různé

1) Kontrola usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 8.12.2010 proběhla bez námitek.
2) Zastupitelstvo obce se všemi hlasy v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje kompetenci starosty
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2011 v následujícím
rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.
Dále může samostatně provádět rozpočtová opatření jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení
přebytku rozpočtu.
Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení
přebytku rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy

zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení
možných škod, v případě havárií nebo stavu nouze a dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah
stanovený starostovi obce.
7-0-0
3) Pan starosta informoval všechny přítomné o nabídce ing. Tomáše Rupricha – dotační a realitní
kancelář, který zaslal nabídku na hlídání a obstarávání dotací z EF. Ing. Ruprich nabízí možnost
konzultace s celým zastupitelstvem obce, takže kdo bude mít zájem, může se zúčastnit.
Starosta včas oznámí termín schůzky. ZO bere na vědomí.
4) Paní Eva Bittnerová seznámila s novým nařízením vlády č. 37/2003 Sb. A k tomu náležející
aktualizaci přílohy č. 1 platné od 1.1.2011, jež upravuje odměny členů ZO. ZO souhlasí s výší
odměn od 1.1.2011 v následujícím členění:
Jaroslav Otava – místostarosta obce
Pavel Prokop – předseda KV
Bohuslav Volfová - předseda FV

7.134,-- Kč
1.273,-- Kč
1.273,-- Kč

Vladimír Vitebský – člen ZO

437,-- Kč

Luděk Novotný – člen ZO

437,-- Kč

Karel Možiš – člen ZO

0,-- Kč
7-0-0

V závislosti na tomto bodě informoval pan starosta o tom, že pan Jiří Roleček (OLH) požádal o
navýšení odměny za svůj výkon lesního hospodáře. Zastupitelé schválili odměnu navýšit na 8.000,-Kč.
6-1-0
5) V dalším bodě se pan starosta vrátil k problematice komunálních odpadů. Přednesl nabídku
firmy Marius Pedersen, avšak upozornil na fakt, že tato firma nemá malé auto, které
v současné době sváží odpad ze zadních cest v obci, kam se velké svozové auto těžko dostává.
Dále upozornil, že naše obec má podle průměru jednou takovou tonáž komunálního odpadu,
než je průměr vypočtený firmou MP. Proto se zastupitelstvo shodlo na tom, že se nejprve
překontroluje vážení TS, zjistí se průměr u okolních obcí, jímž sváží taktéž TS a potom se bude
o tomto problému nadále jednat.
7-0-0

6) Dále se ZO vrátilo k problému ohledně webových stránek. Po posouzení jiných nabídek,
přicházejících nezávisle na obec, se rozhodlo ZO navrhnout panu Markovi Otavovi částku
400,-- Kč za měsíc. Pokud ani s tímto nebude souhlasit, vybere se jiná firma, která za tuto
cenu dle nabídky bude naše webové stránky spravovat.
7-0-0
7) Vzhledem k tomu, že bylo na podzim 2010 zvoleno nové zastupitelstvo, uznal pan starosta za
vhodné požádat jej o znovuschválení příspěvků místním organizacím na jednotlivé akce
pořádané pro naše děti. V současné době byla odsouhlasena částka 2.000,-- až 2.500,-- Kč na
akci. Pan Prokop navrhl částku 3.000,-- Kč, pan Otava navrhl 2.500,-- až 3.000,--Kč na akci.
Zastupitelstvo se po krátké diskusi shodlo na konečné částce 3.000,-- Kč.
6-0-1
8) Různé: a) Pan starosta informoval o havarijním stavu střechy kostela a že plánovaná oprava
by měla začít v letošním roce. ZO bere na vědomí.
b) Žádost SDH o vytvoření klubovny pro mladé hasiče opravou bývalé klubovny SSM a
současné posilovny v budově Sokolovny dle návrhu pana Jindřicha France (proti tomuto návrhu se
ohradil současný uživatel pan Jiří Haštur a TJ Sokol Vlčkovice v P.) zastupitelstvo odložilo, neboť se
nedostavil nikdo ze zástupců hasičů.
c) Dalším bodem jednání byla žádost pana Bohuslava Truhlanta o odkoupení části
sokolovny. Pan Otava navrhuje najít pro TJ Sokol náhradní prostory, jinak prý není o čem diskutovat.
Padl i návrh pana Vladimíra Vitebského využívat na stolní tenis sál KD. Pan Prokop naproti tomu
navrhl toto téma odročit z důvodu vážnosti situace, nechat si to každý člen ZO projít hlavou a vrátit se
k tomu na dalším mimořádném zasedání, které by se mělo konat do dvou týdnů. S tímto ZO souhlasí.
7-0-0
d) Pan starosta upozornil zastupitelstvo na skutečnost, že je třeba domyslet, co
vybudovat v patře budovy bývalé MŠ. Dal tento problém na zamyšlení, protože nikdo ze
zastupitelů se do dnešního dne na rekonstrukci MŠ nebyli podívat. Pan Prokop proto navrhl,
že by bylo nejlepší, uspořádat do dvou týdnů výjezdní zasedání přímo v MŠ a tam se na využití
prostor dohodnout a při té příležitosti projednat i akci Sokolovna. ZO souhlasí.
7-0-0
e) Pan Prokop seznámil ZO s průběhem a výsledkem činnosti kontrolního výboru a
jeho zápisem z kontroly ze dne 13.12.2010. ZO bere na vědomí. Pan Jindřich Franc požádal KV
o spolupráci na kontrole výsadby ÚSESů a stromků podél cest.

f) Pan Franc upozornil na výsledek revize komínů v domech, jež vlastní obec. Podle
výsledků je třeba vyvločkovat komíny v KD a v bytě č.p. 97 paní Vejdělkové. ZO bere na
vědomí.

g) Pan Otava vysvětlil problém ohledně pozemků ÚSES a jejich osvobození od daně.
Tyto pozemky ve vlastnictví soukromých osob využívá a udržuje obec. Do loňského roku také
byly osvobozeny od daně z nemovitostí, ale po úpravě zákonů již nejsou. Proto pan Otava za
obec žádal o změnu kultury a s tím související vyjádření od různých úřadů, aby tyto pozemky
mohly být opět osvobozeny. Bohužel během loňského a letošního roku byli vlastníci nuceni
tuto daň zaplatit a pan Otava navrhl jim tyto částky vrátit formou darů. ZO souhlasí.
7-0-0
h) Na závěr jednání schválilo zastupitelstvo obce obsahové náležitosti smlouvy o
výkonu veřejné služby a pověřilo starostu obce organizací, sjednáváním a podepisováním
smluv o výkonu veřejné služby a kontrolou výkonu veřejné služby.
7-0-0

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Ověřovatelé:

Sejmuto:

