Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 4.8.2010
Přítomní členové zastupitelstva:
Jindřich Franc, Jaroslav Otava, Karel Možíš, Vladimír Vitebský, Jitka Chreňová
Omluvení členové zastupitelstva: 0
Hosté: p. Petr Mertlík, Eva Bittnerová
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Jaroslav Otava, Vladimír Vitebský
Zapisovatelka: Eva Bittnerová
Program:

1) Kontrola usnesení
2) Audit – schválení rozpočtu (2010)
3) Schválení odvětvového rozpočtu pro rok 2011
4) Vodovod a kanalizace
5) Chodník
6) Různé

1)

Kontrola usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 9.6.2010 proběhla bez námitek.

2)

Dne 27.7.2010 proběhl v naší obci dílčí přezkum hospodaření auditory z
Královéhradeckého kraje. Auditorky navrhly revokovat formu zápisu schválení
rozpočtu pro rok 2010 ze dne 16.12.2009. Zastupitelstvo tuto revokaci provedlo a
schválilo provést zápis v následujícím znění: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na
rok 2010 v druhovém členění jako schodkový a to ve výši příjmů 4.310.160,-- Kč a
výdajů 6.683.620,-- Kč. Rozdíl bude kryt z přebytků minulých let.
5-0-0
V souvislosti s tímto bodem jednání seznámila účetní obce všechny přítomné s
rozpočtovými opatřeními provedenými ve druhém čtvrtletí letošního roku. Ke dni
30.6.2010, po RO č. 6/2010 činí upravené P a upravené V na obou stranách
6.858.190,-- Kč. S tímto zastupitelé souhlasí v poměru 4 pro, 1 proti.
4-1-0

3) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo schvalování rozpočtu pro příští období dle
odvětvového třídění rozpočtové skladby.
5-0-0
4) Během posledních dní se v obci pohyboval projektant, který oslovoval jednotlivé
vlastníky nemovitostí za účelem zakreslení přípojek na vodovod a kanalizaci k jejich
domům. Ne všichni ovšem byli k dostižení a ty je třeba ještě dodatečně kontaktovat,
aby se mohl projekt dotvořit. Dále proběhlo výběrové řízení na firmu, která podá
žádost o dotaci na tuto akci – vyhrála firma Allowance s.r.o. Praha. ZO bere tuto
informaci na vědomí.

5) Ve věci vybudování chodníku v Dolních Vlčkovicích nás stále brzdí fakt, že
exekutorská firma mající na starosti exekuční příkaz na spoluvlastníka pozemku,
jehož část potřebujeme odkoupit, nám stále předmětný pozemek nenabídla k prodeji.
Bez toho bohužel nemůžeme pokračovat. ZO bere i tuto informaci na vědomí.
6) Různé:
a) I na tomto jednání se opět hovořilo o svodidlech vytvořených u polní cesty vedoucí
do obce Střeziměřice. Pan starosta řekl, že na vlastní náklady vytvoří průjezd v šíři asi
4 metrů. Zde bude umístěna uzamykatelná závora – již na náklady obce - od níž
dostanou užívající zemědělci klíč. Dále pan starosta pověřil Kontrolní výbor kontrolou
předání hotové závory a klíčů a vytvoření příslušného zápisu k této kontrole.
5-0-0
b) Následující informací podal starosta zprávu o tom, že kandidátní listinu, kterou
sestavoval sám, již ukončil a odeslal k podpisu do Prahy sdružení Starostové a
nezávislí. I nadále ovšem zůstává do 10.8.2010 16.-ti hodin možnost komukoli, kdo
chce kandidovat do zastupitelstva obce pro období 2010-2014, aby si buď sestavil svou
kandidátní listinu, nebo kandidoval sám za sebe. Tuto listinu je třeba zaregistrovat
prostřednictvím zprostředkovatele u Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem,
kde má naši obec na starosti paní Kmínková. ZO bere na vědomí.
c) Dále se projednávali letecké snímky obce. Jejich náhledy jsou i na webových
stránkách obce Vlčkovice v Podkrkonoší k hlasování, který je nejlepší. Vzhledem k
tomu, že se k nim na stránkách nikdo nevyjádřil, probralo tuto věc ještě zastupitelstvo
samo a odsouhlasilo jako nejlépe vyhovující a hlavně zobrazující věrně celou obec
snímek č. 3. Tato forografie bude následně zpracována a vytvořena ve velkém formátu
k zavěšení na Obecním úřadě.
5-0-0
d)
Na závěr jednání se opětovně diskutovalo na téma Den obce. Datum konání se
kvapem blíží a je třeba zařídit mnoho věcí. Bylo zde zmíněno, že na publikaci
„Historie obce“ se intenzivně pracuje. ZO se usneslo, že starosta připraví koncept
jakéhosi programu, který následně prodiskutuje se zastupiteli na k tomu určené
schůzce a rozdělí si mezi sebou jednotlivé úkoly pro zařizování. ZO souhlasí.
5-0-0

Starosta obce:

Vyvěšeno:

Ověřovatelé:

Sejmuto:

