Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší
ze dne 8.12.2010
Přítomní členové zastupitelstva:
viz. Listina přítomných členů zastupitelstva obce
Omluvení členové zastupitelstva: 0
Hosté: 0
Schůzi vedl: Jindřich Franc
Ověřovatelé: Bohuslava Volfová, Karel Možiš
Zapisovatel: Eva Bittnerová
Program:

1) Kontrola usnesení
2) Rozpočet obce pro rok 2011
3) Cena za odpady pro rok 2011
4) Výše nájmů pro rok 2011
5) Zápis Kontrolního a Finančního výboru
6) Prodej pozemku – p.Koukol
7) Námitka pana J.Školníka a paní J.Školníkové
8) Různé

1)

Kontrola usnesení zápisu zastupitelstva obce ze dne 13.10.2010 proběhla bez námitek.

2)

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2011 v odvětvovém členění jako
schodkový a to ve výši příjmů 4.269.560,-- Kč a výdajů 6.528.760,-- Kč. Rozdíl ve
výši 2.259.200,-- Kč bude kryt z přebytků minulých let.
7-0-0
3) Zastupitelstvo obce projednalo výši poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok
2011 a odsouhlasilo částku 480,-- Kč za osobu a rok. Tato částka vychází ze skutečně
vynaložených nákladů obce za rok 2009. Dále bylo seznámeno s novým navýšením
skladného za odpad od firmy Technické služby města Dvora Králové n.L. a pověřilo
starostu obce zjistit, kolik se platí u firmy Marius Pedersen svážející v okolních
obcích.
7-0-0

4)

Ke konci roku 2010 skončila možnost regulovaného nájemného. Proto zastupitelstvo
jednalo o možnosti navýšení nájmu pro byty v č.p. 97 pro rok 2011. Pan Pavel Prokop
navrhl navýšení o 10%. Přítomní zastupitelé s návrhem jednohlasně souhlasili.
7-0-0
5) Paní Bohuslava Volfová informovala ZO o průběhu a výsledku kontroly finančního
výboru, která proběhla dne 6.12.2010. Pan Pavel Prokop se omluvil, že kontrolní
výbor se sejde až 13.12.2010. Zastupitelstvo obce vzalo informace na vědomí.

6)

Pan Jindřich Franc seznámil zastupitele s výsledkem jednání s panem Vladislavem
Koukolem ohledně prodeje části pozemku p.p.č. 137/1 a p.p.č. 693/6 v k.ú.Horní
Vlčkovice. Pan Koukol se zastupiteli navrhovanou variantou nesouhlasí a žádá i nadále
část p.p.č. 693/6 část p.p.č. 137/1 dle své původní žádosti. Zastupitelstvo opět
prodiskutovalo žádost a pan Jaroslav Otava podal nový návrh, se kterým ZO pověřilo

starostu obce, aby seznámil pana Koukola. Prodej se při případném odsouhlasení
panem Koukolem uskuteční po vyvěšení záměru odprodat předmětné p.p.č. a za
podmínky, že si pan Koukol objedná vyměření pozemku na své náklady.
7-0-0
7)

Starosta obce přečetl námitku paní Jany Školníkové na souhlas s oplocením s
podmínkou sedmimetrových sloupů, které zastupitelstvo projednávalo na svém
zasedání dne 13.10.2010 a pana Josefa Školníka proti podmínce k prodeji pozemku u
č.p. 8 v Horních Vlčkovicích (podm.dokončení výstavby oplocení). Zastupitelstvo
dané problematiky opět prodiskutovalo a revokovalo obě rozhodnutí. Po další diskusi
rozhodli následovně: souhlasí s opravou oplocení dle žádosti paní Jany Školníkové s
tím, že tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu
souhlasí s prodejem p.p.č. 11/4 a st.p.č. 5/2 za cenu 10,-- Kč za 1
m2 panu Josefu Školníkovi
6-1-0

8)
a)

Různé:
Účetní obce upozornila zastupitelstvo na nutnost schválit nové vyhlášky obce z
důvodu změny zákonů s platností od 1.1.2011. Předložila návrhy nově vytvořených
vyhlášek o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pan Jaroslav Otava
se informoval na změny ve vyhláškách a paní Eva Bittnerová mu otázky zodpověděla.
Zastupitelstvo následně obě vyhlášky odsouhlasilo.
7-0-0

b)

V dalším bodě jednání požádal pan Jindřich Franc pana Pavla Prokopa, zda by se
neujal funkce v kontrolním výboru Svazku obcí Plynofikace. Pan Prokop souhlasí se
jmenováním do kontrolního výboru Svazku a zastupitelstvo s tímto souhlasí.
7-0-0

c)

V návaznosti na předešlý bod jednání pan Vladimír Vitebský vrátil klíče od sálu v
Kulturním domě a řekl, že už nechce mít sál na starosti. ZO toto bere na vědomí.

d)

Na závěr jednání přečetl pan starosta Jindřich Franc žádost pana Marka Otavy
(spravujícího webové stránky obce) žádajícího o odměnu za správu webu vyplácenou
každý měsíc v požadované výši. ZO tuto žádost prodiskutovalo a usneslo se na tom, že
tuto žádost odročí na příští zasedání s tím, že pan starosta blíže prozkoumá situaci i u
okolních obcí.
7-0-0

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

