
U S N E S E N Í č. 7/2017-18

obecního zastupitelstva ze zasedání konaného dne 29. 11.2017

                                      1) ZO – schválilo Usnesení č. 6/2017-18 
                                      2) ZO – schvaluje rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný a to ve
                                                    výši příjmů a výdajů 8.024.250,00 Kč. ZO stanovuje závazné 
                                                    ukazatele v odvětvovém (§) členění.
                                      3) ZO – odsouhlasilo výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
                                                    pan Karel Možiš -0,- Kč, člen ZO – 460,- Kč, předseda výboru – 
                                                    1.340,-Kč, místostarosta obce – 12.725,- Kč
                                      4) ZO – schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2017, kterou se 
                                                    stanoví část společného školského obvodu základních škol a          
                                                    mateřské školy
                                      5) ZO – odsouhlasilo výši poplatku za svoz KO na rok 2018 ve výši 500,-- 
                                                    Kč/osoba/rok a četnost svozu 1x14 dní
                                      6)  ZO - odsouhlasilo podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o svozu komunálního 
                                                    odpadu s firmou Transport Trutnov s.r.o.
                                      7) ZO -  schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2017 o místním 
                                                    poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
                                                    třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
                                      8) ZO – schválilo pronájem pohostinství a bytu v č.p. 12 panu Bohuslavu 
                                                    Lackovi za stávajících platebních podmínek. Dále ZO odsouhlasilo 
                                                    uvést do smlouvy o nájmu výši měsíčních záloh na topení a to 
                                                    1.600,00 Kč

9) ZO  -  odsouhlasilo  podání  žádosti  o  dotaci  na  opravu  břehové  zdi
vodoteče     
         u č.p. 76 v DV.

10) ZO - odsouhlasilo podpis smlouvy se Správou silnic Královéhradeckého  
         kraje o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání 
         nemovitosti 

11) ZO - odsouhlasilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene –  
         služebnosti č. IV-12-2014576/VB/2 – vedení knn pro RD Doubic a 
         zároveň podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
         břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2009509/VB/2 
         – pro stavbu RD Zdráhalová

  
                                                                                        Zapsal: Eva Bittnerová                                   

Ve Vlčkovicích v Podkrkonoší dne 30. 11. 2017
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