Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 13.02.2006
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Petr, pí. Hejnová, p. Pelant, p. Mach, p. Trávníček, p. Pecen
Program:
1) Schválení programu
2) Závěrečný účet obce za rok 2005 a rozpočet obce na rok 2006
3) Záloha na provoz ZŠ a MŠ J.A.Komenského
4) Rozpočtová opatření č. 1-3
5) Audit hospodaření obce za rok 2005
6) Konkurzní řízení
7) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s programem dnešního jednání.
2) Závěrečný účet obce za rok 2005 a rozpočet obce na rok 2006
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce se závěrečným účtem obce, který
schválil finanční výbor dne 25.1.2006. Celkové příjmy Kč 9.875.714,-, celkové výdaje
Kč 9.594.337,-, zisk obce za rok 2005 Kč 281.377,-.
Rozpočet obce na rok 2005 byl finančním výborem sestaven jako vyrovnaný Kč
7.222.780,-.
3) Záloha na provoz ZŠ a MŠ J.A.Komenského
Navrhujeme poskytnou zálohu na neinvestiční náklady na 1. čtvrtletí 2006 částku Kč
75.tis.
4) Rozpočtová opatření č. 1-3
Rozpočtové opatření č. 1 - dotace od Úřadu práce Trutnov za veřejně prospěšné práce za
období 12/2005 částka Kč 65.967,-. Rozpočtové opatření č. 2 - dotace od Úřadu práce
Trutnov za vychovatelku ŠD za období 12/2005 částka Kč 5 tis.. Rozpočtové opatření č.
3 - vratka dotace Úřadu práce za vychovatele ŠD za období 6/2005 Kč 330,-.
5) Audit hospodaření obce za rok 2005
Přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zák.č. 420/04Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávních celků a dobr. svazků obcí - nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
6) Konkurzní řízení
Navrhujeme vyhlásit konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ J.A.Komenského Vlčice.
7) Různé
a) Oprava hasičské stříkačky pro SDH Vlčice částka Kč 65.318,-.
b) Žádost manž. Havrdových na příspěvek na chov psů.
c) Pohledávky vůči obci Vlčic - p. Baumann za pronájem a vodné Kč 17.806,-, pí.
Nývltová - pronájem pozemku za rok 2005 - Kč 1.020,-.

-2Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 13.02.2006
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání.
pro 7 proti 0
ad 2) ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2005 a rozpočet obce na rok 2006.
pro 7 proti 0
ad 3) ZO schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady na 1Q 2006.
pro 7 proti 0
ad 4) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1-3.
pro 7 proti 0
ad 5) ZO bere na vědomí výsledky auditu obce za rok 2005.
ad 6) ZO schvaluje vypsání konkurzního řízení na místo ředitelky.
pro 7 proti 0
ad 7) a) ZO bere na vědomí a schvaluje opravu hasičské stříkačky.
b) ZO navrhuje přispět chovatelům, kteří mají trvalé sportovní výsledky, pro rok
2006 částku Kč 500,- na 1 psa, který se účastní soutěží a sportovních akcí. Tento
návrh platí pro trvale žijící občany naší obce.
c) ZO navrhuje zrušit p. Baumannovi k 28.2.2006 nájemní smlouvu a dále vymáhat
pohledávky soudní cestou.
ZO navrhuje v případě pí. Nývltové projednat tuto pohledávku osobně, při
negativní odpovědi nabídnout pozemek k prodeji.
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Karel Petr
ověřovatel zápisu
Václav Pelant
ověřovatel zápisu

