Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 14.12.2011
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: Luděk Novotný
Hosté: H.Vejdělková, J.Smetana, J.Vitebský

Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Bohuslava Volfová, Jaroslav Otava
Zapisovatel: Eva Bittnerová

Program: 1) Kontrola usnesení
2) Rozpočet obce na rok 2012
3) Poplatek za KO na rok 2012
4) Nájemné byty, pohostinství, obchod, sál
5) Možnost prodeje cenných papírů
6) Plán inventur
7) Různé

1) Usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 21.9.2011 proběhlo bez námitek.
2) Paní Eva Bittnerová seznámila všechny zúčastněné s návrhem rozpočtového

hospodaření obce na rok 2012. ZO schvaluje rozpočet na rok 2012 v odvětvovém (§)
členění jako schodkový a to ve výši příjmů 4 489 140,-- Kč a výdajů 6 667 190,-- Kč.
Rozdíl bude kryt z přebytků minulých let.
6-0-0
3) Pan Jindřich Franc na úvod následujícího bodu poukázal na neustálé zvyšování nákladů na
svoz komunálního odpadu a s tím související zdražování poplatku od obyvatel obce. Poté
předal slovo paní Bittnerové, která přítomným přednesla přesný výpočet poplatku, z čeho
obec vychází a co je do výpočtu zahrnuto. Vzhledem k tomu, že je stále v platnosti zák. č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích, rozhodlo zastupitelstvo v poměru 5 hlasů pro a 1 proti, že
poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2012 bude ve výši 500,-- Kč na osobu a rok.
5-1-0
Tímto bodem se zároveň zastupitele dostali k problému vybírání příspěvku na svoz KO od
podnikatelů. Jednohlasně bylo odsouhlaseno navýšení poplatku o 100,-- za rok pro každého

podnikatele majícího smlouvu o využití systému zavedeného obcí Vlčkovice v Podkrkonoší pro
nakládání s komunálním odpadem. Zároveň zastupitele pověřili starostu obce, aby tuto
smlouvu sepsal i s paní Janou Školníkovou, která má provozovnu v naší obci a tuto smlouvu
zatím nemá uzavřenu.
6-0-0
4) V dalším bodě se jednalo o výši nájemného pro:
a) byty ve vlastnictví obce - zde se zastupitele dohodli v poměru 5 hlasů pro a 1 proti, že
nájemné bytů se v roce 2012 zvyšovat nebude. Zůstane tedy zachována stávající výše nájmu.
5-1-0
b) obchod v č.p. 12 – zde firma Peko s.r.o. dosud platila nájemné ve výši 2000,-- Kč vč.
poplatku za KO. Na dnešním zasedání ZO byla jednohlasně odsouhlasena částka 2000,-- Kč
plus sepsání smlouvy na svoz KO. Z toho vyplývá, že bude sepsán dodatek smlouvy, kde
nájemní částka 2000,-- Kč za měsíc nebude obsahovat poplatek za KO, ale samotné nájemné.
Poplatek za odpad bude řešen v samostatné smlouvě o využití systému zavedeného obcí
Vlčkovice v Podkrkonoší pro nakládání s komunálním odpadem ve výši 1000,-- Kč za
kalendářní rok.
6-0-0
c) pohostinství v č.p. 12 – členové ZO byli v měsíci říjnu obesláni dvěma žádostmi o pronájem
pohostinství. Tyto žádosti měli vrátit s vyznačením nájemce, jenž by v jejích očích nejlépe
splňoval požadavky pro provoz pohostinství v naší obci. Dle vyjádření byl pěti hlasy
odsouhlasen pronájem pánům Vítězslav Zeman a Ladislav Brodský. A vzhledem k tomu, že
místní pohostinství má nové majitele, a to pana Zemana a pana Brodského, zabývalo se ZO i
tímto nájemným. Po kratší diskusi byla jednohlasně odsouhlasena výše nájmu 2000,-- Kč
měsíčně a sepsání smlouvy o využití systému zavedeného obcí Vlčkovice v Podkrkonoší pro
nakládání s komunálním odpadem s poplatkem za KO ve výši 1000,-- Kč za kalendářní rok.
6-0-0
d) sál KD v č.p. 12 – i zde došlo k úpravě nájemného. Vzhledem k neustálému růstu cen za
el.energii odsouhlasilo ZO výši nájemného 1050,-- Kč za akci pro místní zájmové organizace a
na návrh pana L.Vitebského 1500,-- Kč za akci pro soukromé osoby a cizí organizace. K
těmto částkám navíc bude připočtena skutečně spálená el.energie v ceně 5,-- Kč/kWh. Toto
všechno s platností od 1.1.2012.
6-0-0
Vzhledem ke zvýšené ceně za pronájem sálu ZO zároveň rozhodlo a odsouhlasilo odkoupení
talířů od pana Jindřicha France v ceně 12,-- Kč za kus bez rozdílu typu talíře . Prodej se
uskuteční v lednu 2012.
6-0-0
5) Pan Jindřich Franc přečetl nabídku firmy A&CE Global Finance, a.s. Na odkup akcií VČP. ZO
tuto nabídku jednohlasně zamítlo.
6-0-0

6) ZO odsouhlasilo Plán inventur pro inventarizaci majetku za rok 2011.
6-0-0
7) Různé: a) Pan starosta přečetl žádost Farní charity Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost Občanské poradny ve Dvoře Králové nad Labem. Pan starosta navrhl
částku 1000,-- Kč, pan Prokop navrhl 500,-- Kč. ZO odsouhlasilo částku 500,-- Kč v poměru 4 hlasy
pro, 2 proti.
4-2-0
b) ZO bere na vědomí informaci o hospodaření Svazku obcí Plynofikace.
c) Dále pan starosta přečetl dopis od pana Libora Školníka. ZO bere jeho žádost o
informace na vědomí a pověřuje starostu obce jeho písemným vyřízením.
6-0-0
d) Zastupitel obce pan Karel Možiš podal návrh na zvýšení cen nájmu na obecních
zemědělských pozemcích. ZO tuto možnost odročilo na příští jednání ZO.
e) Pan starosta iformoval přítomné o provedených revizích komínů v č.p. 97. ZO bere
na vědomí.
f) Pan starosta předal slovo hostu, paní Hedvice Vejdělkové. Paní Vejdělková požádala
o proplacení jí zakoupených dveří do obecního bytu, jenž obývá. Upozornila na to, že stávající
dveře byly ve velmi špatném stavu, proto přistoupila k zakoupení nových. ZO rozhodlo dveře
proplatit. Hlasovali 5 pro a 1 se zdržel hlasování.
5-0-1
g) Pan starosta dále přednesl žádost pana Marka Otavy o přidání dodatkových tabulek
povolujících vjezd cyklistů na místní komunikace. ZO tuto žádost zamítlo.
6-0-0
h) Dále dostala slovo opět paní Vejdělková. Vznesla opětovný ústní dotaz, zda odkoupí
obec les v Dolních Vlčkovicích, který má ve spoluvlastnictví, za odhadní cenu. ZO tuto žádost
opětovně odročila na neurčito s tím, že na Obecní úřad má být podána písemná žádost s
cenovou nabídkou.
i) Na závěr vznesl dotaz pan Jan Vitebský, zda bude prodloužena nebo obnovena
nájemní smlouva Honebního společenství na pozemky. ZO se tímto problémem bude zabývat
až před vypršením stávající smlouvy na základě písemné žádosti Honebního společestva.

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:

