OBEC VLČICE
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 10.04. 2006
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Petr, pí. Hejnová, p. Pelant, p. Mach, p. Pecen, p. Trávníček
Program:
1) Schválení programu
2) Prořezání - kácení stromů
3) Žádost o stavbu chaty
4) Schválení mimořádného příspěvku pro ZŠ a MŠ
5) Rozpočtová opatření 6 - 7/2006
6) Směna pozemku
7) Žádost o koupi pozemku
8) Záloha pro ZŠ a MŠ
9) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Prořezání - kácení stromů
Je nutné prořezat - pokácet stromy: lípa u sv. Floriána, lípa u pí. Velebové, jasany před
OÚ, bříza u chodníku u p. Pípy.
3) Žádost o stavbu chaty
Pan Pechan podal žádost o stavbu chaty pro agroturistiku v k.ú. Hrádeček, na jeho
pozemku.
4) Schválení mimořádného příspěvek pro ZŠ a MŠ
Ředitelka ZŠ požádala o mimořádnou zálohu na doplatek el. energie.
5) Rozpočtová opatření č. 6 a 7
Rozpočtové opatření č. 6 - dotace od Úřadu práce Trutnov na veřejno prospěšné práce za
období 2/2006 - částka Kč 47.798,-. Rozpočtové opatření č. 7 - dotace od Úřadu práce
Trutnov na vychovatelku ŠD, období 2/2006 - částka Kč 5.000,-.
6) Směna pozemku
P. Antoš a Obec Vlčice: p.p.č. 1729/9 - majetek p. Antoše
p.p.č. 2612/2 - majetek Obce Vlčice
Tyto pozemky by se směnily a rozdíl by p. Antoš doplatil za cenu 10,-Kč/m2.
P. Klíma a Obec Vlčice: p.p.č. 121/2 (543m2) - majetek Obec Vlčice
p.p.č. 118/6 (25m2) - majetek p. Klímy.
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Rozdíl by p. Klíma doplatil za cenu 10,-Kč/m2.
7) Žádost o koupi pozemku
P. Jiří Ryba, bytem Trutnov, Dělnická 16, podal žádost o koupi:
p.p.č. 174/1 - 982m2
p.p.č. 175 - 511m2
za cenu 60,- Kč/m2.
8) Záloha pro ZŠ a MŠ
Čtvrtletní záloha pro ZŠ (příspěvek) na neinvestiční náklady, Kč 75.tis.
9) Různé
- Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční dne 25.4.2006.
- Příspěvek pro postižené obce povodněmi.

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 10.4.2006
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0
ad 2) ZO souhlasí s prořezáním i pokácením výše uvedených stromů.
pro 7 proti 0
ad 3) ZO bere na vědomí žádost p. Pechana, ale daná stavba by byla v rozporu s územním
plánem obce. Jedná se o pozemky se zvýšeným ochranným pásmem (viz. Přírodní
park Hrádeček). Investor by musel zažádat o změnu ÚP.
pro 7 proti 0
ad 4) ZO schvaluje vyplacení mimořádné zálohy.
pro 7 proti 0
ad 5) ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6 a 7.
pro 7 proti 0
ad 6) ZO souhlasí se směnou pozemků.
pro 7 proti 0
ad 7) ZO souhlasí s prodejem pozemků p. Rybovi.
pro 7 proti 0

ad 8) ZO schvaluje řádnou zálohu na 2. čtrvtletí 2006.
pro 7 proti 0
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Karel Petr
ověřovatel zápisu
Václav Pelant
ověřovatel zápisu

