Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 21.9.2011
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: Luděk Novotný
Hosté: H.Vejdělková, M.Otava, J.Vitebský

Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Pavel Prokop, Jaroslav Otava
Zapisovatel: Eva Bittnerová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtová opatření za III.Q 2011
3) Návrh na změnu užívání prostor po bývalém OÚ
4) Návrh starosty pro zastupitele (úkol)
5) Žádost Diakonie ČCE o příspěvek
6) Revitalizace č.p. 105 a přilehlých pozemků
7) Dotace neziskovým organizacím
8) Různé

1) Usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 8.6.2011 proběhlo bez námitek.
2) Paní Eva Bittnerová seznámila všechny zúčastněné s rozpočtovými opatřeními za

období od 4/2011 do 8/2011. Upozornila na navýšení rozpočtu jak na straně příjmů,
tak i výdajů a zároveň navýšení obecní rezervy. Výše rozpočtu pro rok 2011 na straně
příjmů je 4.577.190,-- Kč, na straně výdajů 6.805.760,-- Kč a krytí rozdílu mezi příjmy a
výdaji z přebytku prostředků minulých let je ve výši 2.228.570,-- Kč. Zastupitelstvo
obce s předneseným rozpočtovým opatřením jednohlasně souhlasí.
6-0-0
3) Pan Jindřich Franc otevřel diskusi na téma: prostory po bývalém OÚ – co s nimi. Vzhledem k
tomu, že tato budova (č.p. 97) má velice vlhké zdi, rozhodlo zastupitelstvo obce, že se tato
budova musí nejdříve odizolovat. Potom se teprve bude rozhodovat, co dál. Finanční
prostředky pro zajištění odizolování dalo zastupitelstvo za úkol paní účetní zahrnout do
rozpočtu pro rok 2012. S tímto řešením všichni přítomní souhlasili.
6-0-0

4) V dalším bodě se mělo jednat mimo jiné i o pořízení auta pro SDH. Vzhledem k tomu, že se
nedostavili zástupci sboru, byl tento problém odložen. Jednalo se tedy pouze o druhém úkolu
pro zastupitele, jenž byl rozeslán ZO pro zamyšlení, a to o možné hudbě na akci „Důchodci“,
která se každoročně pořádá v naší obci. Pan starosta informoval o tom, že starosta obce
Choustníkovo Hradiště (jež tuto akci pořádá společně s naší obcí) již projednával možnost
vystoupení pana Zdeňka Trošky, nebo imitátora pana Vladimíra Hrona. Pan Otava navrhl
písničkáře pana Jiřího Zmožka. Zastupitelstvo obce bylo jednohlasně pro oslovení pana Jiřího
Zmožka.
6-0-0
5) Dále se, jako již každoročně, Zastupitelstvo obce zabývalo žádostí Diakonie ČCE Dvůr Králové
nad Labem o příspěvek na činnost ve výši 5000,-- Kč. Zastupitele tento příspěvek jednoznačně
odsouhlasili.
6-0-0
6) Ve věci Revitalizace č.p. 105 informoval pan starosta, že se čeká pouze na vypsání Stavebního
povolení a jeho nabytí právní moci. Potom už nic nebrání podání žádosti o dotaci na tento
projekt. ZO bere na vědomí.
7) Již poněkolikáté se Zastupitelstvo obce zabývalo finančními příspěvky neziskovým organizacím
naší obce. Tento problém je stále aktuální, protože se stále přichází na nové a nové
nedostatky. V dnešním jednání se zastupitelstvo usneslo na tom, že ke každé smlouvě o
Reklamě a propagaci, kterou složky podepisují a tím žádají o příspěvek, budou dokládat
plakát nebo alespoň jeho kopii, aby bylo dokázáno, že propagace skutečně proběhla. Zároveň
bylo doporučeno o tyto prostředky žádat před konáním akce. Dále je potřeba nejpozději do
konce října každého roku dodat paní účetní předběžný počet akcí konaných příští rok danou
organizací, aby se tyto peníze mohly započítat do rozpočtu. Kdo tento předběžný rozpis
nedodá, nedostane příspěvek.
6-0-0
8) Různé: a) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo žádost pana Luďka Novotného na odsouhlasení
nulové odměny za činnost zastupitele obce s účinností od 1.10.2011.
6-0-0
b) ZO bere na vědomí výpověď firmy Peko s.r.o. Česká Skalice na nájem pohostinství v
č.p. 12. Zároveň dalo za úkol Marku Otavovi umístit na obecní webové stránky nabídku pohostinství k
pronájmu.
c) Dále ZO odsouhlasilo jmenování inventarizačních komisí pro inventury za rok
2011.
6-0-0
d) Pan starosta informoval o ústní žádosti paní Jiřiny Ladigové o pronájem bytu v č.p.
12. Zastupitelstvo rozhodlo, že tuto žádost nelze projednávat, protože není podložena
písemně.

e) Nadále pan Jindřich Franc informoval o činnosti výboru komunitního plánování a
doplnil zároveň jmenování členů za SDH a TJ Sokol (viz. zápis ZO ze dne 8.6.2011) a to pana
Jiřího Mertlika, Josefa Petráska a Karla Hanuše. ZO bere na vědomí.
f) Další informací bylo dokončení stavby cesty k Bokouši. ZO bere na vědomí.
g) V předposledním bodě se přihlásila o slovo paní Hedvika Vejdělková s dotazem, zda
by Obec Vlčkovice v P. nechtěla odkoupit jejich les za odhadní cenu. Po přiblížení situace ZO
odložilo tuto nabídku s tím, že až bude vypracována cenová nabídka = odhad lesa, bude se o
možné koupi dále jednat.
h) Na závěr pan Jan Vitebský podal stížnost na nerespektování značek „Průjezd
zakázán“ u č.p. 5 v Dolních Vlčkovicích. Někteří občané si naopak stěžují, že předmětná
komunikace není průjezdná kvůli stojícím automobilům. Vzhledem k tomu, že v tomto úseku
je platným dopravním značením průjezd zakázán, stížnosti občanů jsou bezpředmětné.

Paní Eva Bittnerová na závěr přečetla návrh na Usnesení z tohoto zasedání a ZO s
předneseným návrhem souhlasí.
6-0-0

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Ověřovatelé:

Sejmuto:

