Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 9.6.2010
Přítomní členové zastupitelstva:
Jindřich Franc, Jaroslav Otava, Karel Možíš, Vladimír Vitebský, Jitka Chreňová
Omluvení členové zastupitelstva: 0
Hosté: p. Petr Mertlík, p. Vladimír Vitebský st., p. Jiří Kejkrt
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Karel Možiš, Jitka Chreňová
Zapisovatelka: Eva Bittnerová
Program:

1)

1) Kontrola usnesení
2) Možnosti dotace na chodník v DV
3) Změna výměry pozemků v DV
4) Den obce
5) Závěrečný účet obce
6) Různé

Kontrola usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 31.3.2010 proběhla bez námitek.

2) Možnosti dotace na chodník:
Pan Jindřich Franc informoval zastupitelstvo o možnosti získání dotace na budoucí
chodník vedoucí od mostu u Doubicu (č.p. 47) ke Stapazu (č.p. 39) v Dolních
Vlčkovicích. Upozornil především na nově zjištěnou skutečnost, že na pozemku, jenž
zamýšlíme za účelem propojení chodníku na komunikaci u č.p. 39 odkoupit (p.p.č.
2166) vázne plomba, tedy je třeba jednat s příslušnými úřady jak v tomto případě
postupovat, abychom na daný pozemek dosáhli. Pro účely získání dotace tedy zatím
požádáme projekční firmu Prodin, a.s., zpracovávající projekt, aby zakreslila vyústění
chodníku na silnici II.třídy již před pozemkem p.p.č. 2166, tedy z obecního pozemku.
Zastupitelstvo s navrhovaným řešením souhlasí.
5-0-0
3)

Změna výměry pozemků v DV:
Na předešlé téma plynule navazuje i téma následující. Původním záměrem obce bylo
vytvořit nikoli chodník, nýbrž třímetrovou příjezdovou komunikaci k již prodaným
pozemkům a zároveň k pozemkům připraveným k prodeji. Pan Jaroslav Otava
vysvětlil přítomným, že tento záměr není možno realizovat a zároveň přednesl návrh
projektantky vytvořit tuto příjezdovou komunikaci jako samostatný celek, čímž by se
k jednotlivým pozemkům přijíždělo směrem od potoka. Toto ovšem vyžaduje nové
zaměření ještě neprodaných pozemků, jelikož z důvodu požárně bezpečnostního
hlediska by se musely změnit výměry těchto pozemků. Zastupitelstvo s novým
vyměřením budoucích pozemků určených k prodeji na výstavbu RD souhlasí.
5-0-0

4) Obecní slavnost:
Pan Jindřich Franc informoval všechny přítomné o zahájených přípravách na
plánovanou oslavu 600 let obce. Poukázal na přislíbenou přítomnost hasičů s dobovou
technikou (koňské spřežení), hudební skupinu, možnost fin.podpory, mažoretky atd. I
nadále však zůstává na každém, aby přišel s návrhem dalších možností, jak vytvořit
příjemnou atmosféru a co možná nejkrásnější oslavu tohoto významného výročí.
5) Závěrečný účet obce:
Účetní obce, paní Eva Bittnerová, přednesla návrh závěrečného účtu obce spolu se
zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2009 auditory Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Z informací o plnění rozpočtu (výkaz FIN 2-12) je patrné,
že obec v roce 2009 hospodařila se schodkem ve výši 305 438,69 Kč, dotace do
rozpočtu obce činily 540 007,-- Kč a z rozpočtu vydané 10 000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší schvaluje celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření a přijímá opatření k nápravě uvedená v závěrečném účtu obce, který je k
nahlédnutí v kanceláři OÚ.
5-0-0
6) Různé:
a) Vzhledem k rychle se blížícím volbám do zastupitelstev obcí byl projednáván počet
členů ZO pro volební období 2010-2014. Zastupitelstvo odsouhlasilo pro toto období 7
členů zastupitelstva.
5-0-0
b) Pan Jindřich Franc předložil k nahlédnutí nejnovější rozbor vody zásobující budovu
č.p. 12 – pohostinství. Z uvedeného v rozboru je zřejmé, že voda již není nevyhovující
a tudíž je možno ji používat. Pan starosta ovšem uvedl, že ho kontaktovala paní z
Hygienické stanice v Náchodě a ta uvedla, že vzorky mají nevyhovující hodnoty železa
a manganu. Zastupitelstvo uložilo starostovi požádat o vyjádření Krajské hygienické
stanice v Trutnově, zda hodnoty manganu a železa uvedené v rozboru vody z 13.5.2010
vyhovují provozuschopnosti pohostinství, jelikož ve vysvětlivkách k rozboru je
uvedeno, že zdraví škodlivá hranice hodnot je daleko vyšší, než jsou naměřené
hodnoty. Zastupitelstvo s uvedeným postupem souhlasí.
5-0-0
c) Host, pan Vladimír Vitebský st., vystoupil s protestem proti vytvořeným svodidlům
umístěným za obcí v zatáčce na Velkou Bukovinu. Tato svodidla byla vytvořena ve
spolupráci a po vzájemné dohodě s OÚ Chvalkovice, který dokonce na tuto cestu
vytvořil vyhlášku o slepé komunikaci, a mají předcházet neustálému odhazování
odpadu, který zaměstnanec naší obce většinou začátkem týdne uklízel po
neukázněných lidech, kteří neváhali zastavit a svůj komunál zde odložit. Nastala
mohutná debata na toto téma, jelikož pan Vitebský jakožto soukromý zemědělec podal
námitku, že se nyní nemůže dostat na své pozemky zemědělskou technikou.(Na tyto
pozemky je ovšem přístup přes Velkou Bukovinu po asfaltových komunikacích.)
Místostarosta obce, pan Jaroslav Otava, souhlasil, že místo osobně prohlédne a usoudí,

zda 8 m velký otvor bude stačit např. na projetí kombajnu. Tento otvor by se nechal
uvolnit ( jako taková náhražka závory) jakožto kompromis ve volbě mezi odloženým
odpadem a funkční cestou pro zemědělce. Zastupitelstvo souhlasí.
5-0-0
d) Na závěr jednání vystoupil host pan Jiří Kejkrt s požadavkem, zda by obec nemohla
posekat kopřivy podél příkopu vedoucího podél silnice v Dolních Vlčkovicích. Na
tento dotaz mu bylo vysvětleno, že předmětný pozemek není obecní a tudíž je údržba
zásadně na vlastníkovi nemovitosti. Dalším návrhem pana Kejkrta byla výsadba keřů a
srovnání terénu podél chodníku u „Olšiny“ ( naproti č.p. 79 – Volfovi). I na tento
návrh s politováním musel pan starosta reagovat zamítavě, jelikož v těchto místech
není zpevněn chodník, aby na něj mohla najet těžká technika, takže je požadavek
technicky neproveditelný. Oba dotazy bere zastupitelstvo na vědomí.

Starosta obce:

Ověřovatelé:

