Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice
konaného dne 07.09.2006
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Cvrček, p. Petr, p. Pelant, pí. Hejnová, p. Pecen, p. Trávníček, p. M ach
Program
1) Schválení programu
2) Rozpočtová opatření č. 16-21
3) Doplatek mzdy družinářky
4) Veřejno-právní smlouva s M ěÚ Trutnov
5) Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
6) Změna Územního plánu obce Vlčice
7) Zájemce o prodej silážního žlabu
8) Růžné
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtová opatření č. 16-21
Rozpočtové opatření č. 16 - dotace od Úřadu práce Trutnov na vychovatelku ŠD za
období 6/2006 - Kč 5 tis..
Rozpočtové opatření č. 17 - dotace od Úřadu práce Trutnov na věřejně prospěšné práce
za období 6/2006 - Kč 45.171,-.
Rozpčtové opatření č. 18 - investiční dotace od Královéhradeckého kraje na sběrnu - Kč
440 tis..
Rozpočtové opatření č. 19 - neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje na sběrnu - Kč 50 tis..
Rozpočtové opatření č. 20 - dotace od Královéhradeckého kraje na místní komunikace - Kč 102.028,-.
Rozpočtové opatření č. 21 - dotace od Úřadu práce Trutnov na věřejně prospěšné práce
za období 7/2006 - Kč 48.976,-.
3) Doplatek mzdy družinářky
Navrhujeme doplácet mzdu družinářky zdejší školy za období 9-12/2006, částka Kč
6.500,- za celý odpracovaný měsíc.
4) Věřejnoprání smlouva s M ěÚ Trutnov
Obec Vlčice uzavře věřejnoprávní smlouvu s M ěÚ Trutnov od 1.11.2006. Věřejnoprávní
smlouva s M ěÚ Úpice bude prodloužena do 31.10.2006.

-25) Jmenování zapisovatelky OVK
Jmenujeme zapisovatelkou OVK pí. Alenu Trávníčkovou, účetní OÚ na volby konané ve
dnech 20. - 21.10.2006.
6) Změna Územního plánu obce Vlčice
Vypočtená ceny zpracovatelů za změnu č. 1 územní plánu činí Kč 195 tis.. Vypočtený
podíl na 1 požadavek činí Kč 15 tis.. Zaplacená částka nezaručuje schválení změny. Jako
poslední požadavek předložila firma Kata Pilníkov.
7) Zájemce o prodej silážního žlabu
Firma Zers spol. s r.o. má zájem o využití bývalého silážního žlabu na zpracování
biologicky rozložitelného odpadu - kompostování.
8) Různé
- Byla sepsána smlouva o prodeji nemovitostí p. Pechanovi, následně i zaplacení.
- Stížnost firmy OSNADO s r.o. na časté parkování kamionů na autobusové otočce.
- 9.9.2006 - pozvánka na den obce Pilníkov.
- 9.10.2006 zasedání ZO Vlčice, 11.10.2006 veřejná schůze.

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 07.09.2006
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 7 proti 0
ad 2) ZO schválilo rozpočtová opatření č. 16-21.
pro 7 proti 0
ad 3) ZO souhlasí s doplatek mzdy místní družinářky.
pro proti 0
ad 4) ZO souhlasí s uzavřením věřejnoprávní smlouvy s M ěÚ Trutnov.
pro 7 proti 0
ad 5) ZO souhlasí s jmenováním zapisovatelky OVK.
pro 7 proti 0
ad 6) ZO souhlasí se zahrnutím požadavků do změny č. 1 ÚP obce Vlčice.
pro 7 proti 0
ad 7) ZO bere na vědomí žádost fi. Zers, ale zatím o prodeji neuvažuje.
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Karel Petr
ověřovatel zápisu
Václav Pelant
ověřovatel zápisu

