OBEC VLČICE
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 10.07.2006
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Petr, p. Pelant, pí. Hejnová, p. Mach, p. Trávníček, p. Pecen
Program:
1) Schválení programu
2) Volby do zastupitelstva obcí
3) Rozpočtová opatření
4) Schválení provozní zálohy
5) Úplatný převod p.p. od PF ČR
6) Žádosti o změnu územního plánu
7) Žádost o příspěvek „Klub šipkařů“
8) Vyhodnocení veřejné nabídky
9) Vyhodnocení veřejné nabídky - Pechan
10) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního jednání.
2) Volby do zastupitelstva obcí
- nahlášení počet členů ZO
- nahlášení počet odborů
Navrhujeme nechat počet členů stejný: 7 členů zastupitletva obce Vlčice.
Odbor žádný.
3) Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 13 - dotace od Úřadu práce Trutnov - vychovatelka ŠD - 5/2006,
Kč 5 tis..
Rozpočtové opatření č. 14 - dotace od Ministerstva kultury Praha - oprava Hrádečku, Kč
500.tis..
Rozpočtové opatření č. 15 - dotace od Úřadu práce Trutnov - veřejno prospěšné práce
5/2006 - Kč 40 tis..
4) Schválení provozní zálohy
Záloha pro ZŠ Vlčice na neinvestiční náklady - Kč 75 tis..

-25) Úplatný převod p.p. od PF ČR
Jedná se o stp.č. 267, p.p.č. 718/2 a 788 pro sportoviště, p.p.č. 1168, 1169, 1284/1,
1284/2, 1285 a 2463/2 pro rekreaci, v k.ú. Vlčice u Trutnova.
6) Žádosti o změnu územního plánu
Navrhujeme, aby všechny platby spojené se změnami ÚP byly rozděleny mezi účastníky.
7) Žádost o příspěvek „Klub šipkařů“
Klub šipkařů podal žádost o finanční příspěvek na svoji činnost ve výši Kč 10 tis..
8) Vyhodnocení veřejné nabídky
Prodej p.p.č. 18/1 v k.ú. Hrádeček za Kč 75 tis. společnost El Finish s.r.o
9) Vyhodnocení veřejné nabídky - Pechan
Prodej seníku, porodny a příslušných parcel obálkovou metodou vyhrál p. Vladimír
Pechan st..
10) Různé
- ZO ruší bod č. 7 ze svého jednání dne 5.6.2006 - Den Obce.
- ZO souhlasí se směnnou pozemků p.p.č. 118/6 - 25m2 ve vlastnictví obce Vlčice.
Rozdíl ve výměře doplatí p. Klína za cenu 10,-Kč/m2 = celkem 470,- Kč.
- starosta obce informoval ZO o zahájení stavebních prací v budově MŠ.
- starosta obce informoval ZO o výsledku konkurzního řízení na ředitelku ZŠ. Od
1.8.2006 je ředitelkou ZŠ Vlčice pí. Mgr. Milena Kašparová.
pro 7 proti 0

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 10.07.2006
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání.
pro 7 proti 0
ad 2) ZO souhlasí s počtem členů zastupitelstva : 7
pro 7 proti 0
ad 3) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 13-15.
pro 7 proti 0
ad 4) ZO schvaluje poskytnutí provozní zálohy pro ZŠ
pro 7 proti 0
ad 5) ZO souhlasí s úplatným převodem výše uvedených parcel od PF ČR
pro 7 proti 0
ad 6) ZOsouhlasí s rozdělením nákladů mezi účastníky.
pro 7 proti 0
ad 7) a) ZO souhlasí s fin. příspěvkem pro klub šipkařů
pro 7 proti 0
b) ZO navrhuje odpracování brigád. hodin ve prospěch obce
pro 7 proti 0
ad 8) ZO souhlasí s prodejem p.p.č. 18/1 v k.ú. Hrádeček fi. El Finish za cenu Kč 75 tis.
pro 7 proti 0
ad 9) a) ZO bere na vědomí výsledek veřejné nabídky
b) ZO souhlasí s prodloužením 30-ti denní lhůty (která již vypršela 2.6.2006)
c) ZO navrhuje do 10.8.2006 sepsat smlouvu o prodeji.
pro 7 proti 0
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Karel Petr
ověřovatel zápisu
Václav Pelant
ověřovatel zápisu

