Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 13.10.2010
Přítomní členové zastupitelstva:
Jindřich Franc, Jaroslav Otava, Karel Možíš, Vladimír Vitebský, Jitka Chreňová
Omluvení členové zastupitelstva: 0
Hosté: M. Otava, P. Mertlík, J. Volf, J. Petrásek
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Jaroslav Otava, Vladimír Vitebský
Zapisovatelka: Eva Bittnerová
Program:

1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření za III. Q 2010
3) Volby
4) Věcné břemeno – obec + J. Volf
5) Příspěvky neziskovým organizacím
6) Zhodnocení obecní slavnosti
7) Různé

1)

Kontrola usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 1.9.2010 proběhla bez námitek.

2)

ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením za III. Q 2010.
5-0-0
3) Paní Jiřina Bujalská náhle onemocněla. Na mimořádném zasedání OVK byl vylosován
nový předseda komise, paní Eva Bittnerová. ZO bere změnu předsedy volební
okrskové komise na vědomí.

4)
ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a. s. na vytvoření el. přípojky k pozemkové parcele 2175/11 (ve
vlastnictví pana Jiřího Volfa a slečny Jany Vaňkové). ZO s uzavřením souhlasí za
předpokladu, že stavitel vezme v úvahu budoucí výstavbu chodníku.
5-0-0
5) Pan starosta Jindřich Franc přednesl žádost o finanční příspěvek DIAKONIE ČCE
Dvůr Králové n/L a firmy Kompakt. ZO odsouhlasilo přípěvek ve výši 5.000,- Kč
DIAKONII, která se v naší obci stará o dvě občanky a firmě Kompakt 2.500,- Kč
včetně DPH, jako příspěvek na sociální automobil pro pečovatelskou službu ve Dvoře
Králové n/L.
5-0-0
6)
Pan Jindřich Franc ohodnotil proběhlou akci oslavy k výročí 600 let obce jako velice
zdařilou. Vycházel z kladné reakce občanů. ZO bere na vědomí.

7)
Různé:
a)
Pan starosta informoval o skutečnosti, že pan Jan Roleček skončil jako velitel Sboru
dobrovolných hasičů. Na jeho místo byl na schůzi hasičů zvolen pan Petr Hornych. ZO
zvolení schválilo.
5-0-0
b)
Pan starosta informoval o stížnosti paní Boženy Petráskové na nesjízdnost cesty
vedoucí kolem čp. 9 a 12 (kolem pana Šarfa). ZO odložilo tuto záležitost s tím, že k ní bude
přihlédnuto při zpracování a schválení rozpočtu na rok 2011.
c)
Pan starosta informoval o žádosti manželů Květy a Vladislava Koukolových na
odkoupení části p.p.č. 137/1 a p.p.č. 693/6 o celkové výměře cca 120 m2. Pan Jaroslav Otava
navrhl jiné řešení a ZO uložilo starostovi kontaktovat pana Koukola a seznámit ho s tímto
novým návrhem.
5-0-0
d)
Pan starosta informoval o nekonečném příběhu s ničením obecní zeleně místními
zemědělci. ZO bere tento spor na vědomí.
e)
Pan starosta informoval o opětovné žádosti pana Josefa Školníka na odkup p.p.č.11/4 a
st.p.č. 5/2 v k.ú. Horní Vlčkovice a zároveň o podané žádosti na souhlas s opravou
stávajícího oplocení těchto pozemků. ZO s opravou plotu souhlasí za podmínky, že sloupy
budou dosahovat výšky sedmi metrů. Výška pletiva nerozhoduje, avšak podmínkou je
vytyčení hranice pozemku, kdy vnější hrana plotu bude tuto hranici kopírovat. Prodej
pozemku bude odsouhlasen po dokončení stavby plotu.
4-0-1
f)
Další přednesenou žádostí byl pronájem bytu v pohostinství čp. 12 zaměstnankyni
firmy Peko, která obsluhuje v místním pohostinství. Členové prodiskutovali i tuto žádost a
ukončili jí se závěrem, že tento byt je a zůstane i nadále bytem pro krizové situace v případě
potřeby našich občanů.
4-0-1
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Vyvěšeno:
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