Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 13.03.2006
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Petr, pí. Hejnová, p. Pelant, p. Mach, p. Trávníček
Omluven: p. Pecen
Program:
1) Schválení programu
2) Oddělení HOČ od hlavní činnosti obce
3) Rozpočtové opatření
4) Požadavek na převod p.p. zahrnuté do ÚPD obce
5) Požadavky na změny ÚPD obce
6) Žádost o příspěvek MS Vlčice
7) Žádost o odkoupení stp.č. 39/2
8) Ukončení nájemní smlouvy - p. Baumann
9) Veřejné projednání programu TUTR v Pilníkově
10) Návrh smlouvy a ceník dřeva od firmy LESS
11) Zvýšení odměn zastupitelstva obce
12) Veřejná nabídka nemovitostí
1) Schválení programu jednání
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Oddělení HOČ od hlavní činnosti obce
Na základě auditu za rok 2005, bylo obci doporučeno oddělit účetnictví HOČ (voda, les,
sběrna DS a nákladní doprava) a činnosti obce, s platností od 1.1.2006.
3) Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4 - dotace od ÚP Trutnov za 1/2006 - VPP Kč 54.345,- a č.
5/2006 dotace od ÚP Trutnov za 1/2006 - vychovatelka ŠD - Kč 5.000,-.
4) Požadavek na převod p.p. od PF ČR zahrnuté do ÚPD obce Vlčice
p.p.č. 295/1 část, TTP - 30.000m2 -KN
stp.č. 267 zastavěná plocha - 110m2 - KN
p.p.č. 718/2 orná půda - 2.708m2 - KN
p.p.č. 788 orná půda - 3.553m2 - KN
p.p.č. 1168 TTP - 2.622m2 - PP
p.p.č. 1169 TTP - 3.405m2 - PP
p.p.č. 1284/1 ostatní plocha - 3.097m2 - KN
p.p.č. 1284/2 TTP - 1.273m2 - KN

-25) Požadavky na změny ÚPD obce Vlčice
- Iveta Vondráčková, bytem Sněženková 499, Trutnov - p.p.č. 1327/2, 1339, 1420 - pastviny - žádost o výstavbu rodinných a rekreačních domů.
- Reality Krkonoše s r.o. - p.p.č. 1717 - žádost o výstavbu rodinných a rekreačních domů
- Reality Krkonoše s r.o., Krkonošská 188, Trutnov - p.p.č. 1000/1 a 102/1 - žádost o
výstavbu rodinných a rekreačních domů.
6) Žádost o finanční příspěvek MS Vlčice
MS Vlčice podalo žádost o fin. příspěvek na nákup léčiv pro srnčí zvěř v částce Kč
1.900,-.
7) Žádost o odkoupení stp.č. 39/2 - 927m2
Monika Nývltová, bytem Rozmarýnová 445, Trutnov a Tomáš Kaválek, bytem Úpská
550, Trutnov, podali žádost o odkoupení stp.č. 39/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova.
8) Ukončení nájemní smlouvy - p. Baumann
Navrhujeme ukončit nájemní smlouvu za nebytové prostory v majetku obce, p.
Baumannovi po zaplacení veškerých pohledávek, k 15.4.2006.
9) Veřejné projednání programu TUTR v Pilníkově
Veřejné projednání se uskuteční 27.3.2006 v 17.30 hod. v Pilníkově.
10) Návrh smlouvy a ceník dřeva
Představitelé firmy LESS předložili k posouzení návrh smlouvy a ceník dřeva.
11) Zvýšení odměn ZO
Podle novým mzdových tabulek, platných od 1.1.2006, navrhujeme zvýšit odměny ZO.
12) Veřejná nabídka nemovitostí
Navrhujeme uskutečnit veřejnou nabídku nemovitostí: porodnice, seník, stp.č. 279, 280
a p.p.č. 188/2, v majetku obce.

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 13.3.2006
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání.
ad 2) ZO bere na vědomí a souhlasí s oddělením účetníctví HOČ od hlavní činnosti OÚ.
ad 3) ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4 a 5.
ad 4) ZO souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedených nemovitostí od PF ČR dle ÚPD
ad 5) ZO bere na vědomí žádosti o změny ÚPD obce Vlčice
ad 6) ZO schvaluje příspěvek MS Vlčice, částka Kč 1.900,-.
ad 7) ZO navrhuje cenu pozemku Kč 50,-/m2
ad 8) ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy p. Baumanna k 15.4.2006
ad 9) ZO bere na vědomí veřejné projednání programu TUTR
ad 10) ZO bere na vědomí smlouvu i ceník od firmy LESS
ad 11) ZO schvaluje odměny členů ZO s platností od 1.1.2006
ad 12) ZO souhlasí s veřejnou nabídkou výše uvedených nemovitostí.

Ve Vlčicích dne 13.3.2006
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Karel Petr
ověřovatel zápisu
Václav Pelant
ověřovatel zápisu

