Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v
Podkrkonoší ze dne 27.5.2009
Přítomní členové zastupitelstva:
Jindřich Franc, Jaroslav Otava, Vladimír Vitebský, Jitka Chreňová, Karel Možiš
Omluvení členové: 0
Hosté: Petr Mertlik, Eva Bittnerová
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Karel Možiš, Jaroslav Otava
Zapisovatelka: Eva Bittnerová
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č.1/09
Závěrečný účet obce Vlčkovice v Podkrkonoší za r.2008
Stanovení nájmu v pohostinství
Schválení sazby za el. při pronájmu sálu
Schválení zadání technické a inženýrské činnosti pro vodovod a kanalizaci
Stanovení poplatku za hrobové místo
Různé

1) Kontrola usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 21.4.2009 proběhla bez námitek.
2) Paní Eva Bittnerová, účetní obce, přednesla zastupitelstvu Rozpočtové opatření č. 1/09
upravující rozpočet obce Vlčkovice v Podkrkonoší na příjmy a výdaje rovnající se ve výši 8
350 980,-- Kč. Zastupitelstvo toto opatření odsouhlasilo plným počtem hlasů.
5–0–0
3) Se závěrečným účtem obce spolu s pravomocným výsledkem přezkoumání hospodaření
obce za rok 2008 seznámila přítomné opět účetní obce, paní Eva Bittnerová. Zastupitelstvo
bylo upozorněno na chyby zjištěné při kontrole hospodaření obce paní Janoušovou Rybovou
a panem Vraňanem, a zároveň seznámeno s opatřením k nápravě a odstranění těchto chyb.
Zastupitelstvo obce uzavírá závěrečný účet obce za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s
hospodařením obce s výhradami a přijímá uvedená opatření k nápravě chyb.
5–0–0
4) Pan Jindřich Franc upozornil všechny přítomné na skutečnost, že dne 31.5.2009 skončí
lhůta, na kterou byla zastupitelstvem obce stanovena výše nájemného za pohostinství ve
výši 2000,-- Kč měsíčně. Zastupitelé projednali případné zvýšení nájemného a došli k
závěru, že by hrozilo ukončení nájmu ze strany nájemce, paní Hany Strakové. Z toho
důvodu, jelikož ZO usoudili, že je lepší, když je pohostinství užíváno, došli k závěru, že

nájemné za tyto prostory se nebude měnit a do 31.12.2009 zůstává 2000,-- Kč měsíčně.
5–0–0
5) Dalším bodem jednání bylo stanovení ceny elektrické energie při pronájmu sálu v KD
během konaných akcí. Dosavadní, poněkud složitý způsob zjišťování a přepočítávání ceny
el. energie vystřídá jednodušší způsob a to formou průměrné částky, která bude pro všechny
nájemce sálu jednotná, ve výši 300,-- Kč za akci. Přítomní členové zastupitelstva obce po
projednání situace a zjištění cen za el. energii, která byla kdy přeúčtovávána pronajímajícím
organizacím s touto cenou jednotně souhlasí.
5–0–0
6) Pan Jindřich Franc upozornil zastupitelstvo obce na výběrové řízení na vytvoření projektové
dokumentace na projekt Vodovod a kanalizace. Jedná se o firmy JAFIS,
….............................Výběrovým řízením navrhl pověřit pana Daniela Chrástku, který toto
řízení povede. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
5–0–0
7) Následujícím bodem jednání byla současná sazba poplatku za pronájem hrobového místa na
období 2009 – 2019. Starosta upozornil na skutečnost, že na provoz a údržbu místního
hřbitova provozovaného obcí, se rok od roku zvyšují náklady Obecní zastupitelstvo
projednalo návrh, aby dosavadní sazba byla navýšena na následující částky: urnové místo
2OO,-- Kč (dříve 100,-- Kč), jednohrobové místo 300,-- Kč (dříve 150,-- Kč) a dvojhrob
600,-- Kč (dříve 300,-- Kč) na deset let, placeno při podpisu smlouvy. Vzhledem k
předloženým podkladům v údržbě hřbitova, obecní zastupitelstvo toto zvýšení schválilo s
účinností od 28.5.2009.
5–0–0
8)Různé: a) Pan Jindřich Franc informoval Zastupitelstvo obce o dalších zájemcích o
stavební pozemky a o skutečnosti, že z tohoto důvodu požádal paní Šedovou
z Geodézie Trutnov o další předběžné vyměření pozemků na zbylé
p.p.č.2175/7 v k.ú. Dolní Vlčkovice. Do zasedání Zastupitelstva obce si o
zmíněné pozemky požádali tito zájemci:
paní Hadincová, Stanovice
pan Horišnyj, Chvalkovice
pan Josef Mádle, Stanovice
pan Květinský, Vlčkovice v Podkrkonoší
Podle předběžného zakreslení vyměřených pozemků se bude Zastupitelstvo
obce rozhodovat, kolik takto vyměřených pozemků bude možno nabídnout
k prodeji. ZO souhlasí plným počtem hlasů.
5–0–0
b) Dalším bodem informoval pan starosta o potřebě, možnosti a nabídkách na
víceúčelový traktůrek na úpravu zeleně v obci a hrnutí sněhu na chodnících
v zimním období. Přítomní členové zastupitelstva prodiskutovali různé
varianty jak a kde získat co možná nejlacinější ale zároveň nejužitečnější
exemplář. Debata byla ukončena se závěrem, že se ještě budou hledat další
možné zdroje.

c)V tomto bodě jednání bylo panem Jindřichem Francem zastupitelstvo seznámeno se stavem
budování obchodu v č.p.12. Prodejna potravin je dokončena a nyní se jedná o dvou zájemcích, kteří
projevili zájem zde prodávat. Jedná se o firmu Martinec, provozující např. Prodejnu potravin ve
Chvalkovicích a firmu Peko Česká Skalice, provozující síť prodejen např. v České Skalici.
Zastupitelé projednali jednotlivé návrhy a usoudili, že firma Peko bude pro naši obec lepším
řešením.Tuto variantu nakonec odsouhlasili plným počtem hlasů.
5–0–0
d) V předposledním bodě starosta obce přednesl žádost pana Lubvoše
Vaníčka o možnosti úhrady ceny za nemovitost č.p.106, bývalé Mateřské
školy. Ve své žádosti pan Vaníček žádá o posečkání s platbou v případě
koupě, či splátkovém kalendáři. Vše právně ošetřené. poukazuje na
nutnost prodeje své stávající nemovitosti. Dále uvádí, že může do obce
přinést určité pracovní příležitosti, což by obec samozřejmě uvítala.
Zastupitelé tuto možnost prodiskutovali a došli k závěru, že by toto bylo
možné za předpokladu, že by případnou prodejí této nemovitosti byla
pověřena realitní kancelář. Za přispění realitní kanceláře s touto
možností úhrady ceny za nemovitost bývalé MŠ ZO souhlasí.
5–0–0
e) Krábčická cesta: dle sdělení Pozemkového úřadu se projekt odkládá v
důsledku nedostatku financí na pozdější dobu. ZO bere na vědomí.

…..............................
starosta

…...................................
…...................................
ověřovattelé

Ve Vlčkovicích v Podkrkonoší dne 5.6.2009

