Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 09.10.2006
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Petr, pí. Hejnová, p. Mach, p. Pecen, p. Pelant, p. Trávníček
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtová opatření
3) Žádosti o jednorázové finanční příspěvky - sociální dávky
4) Žádost o neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vlčice
5) Žádost o navýšení příspěvku na neinvestiční prostředky
6) Příspěvek na děti docházející do zdejší ZŠ s trvalým pobytem v obci
7) Návrh smlouvy na změnu územního plánu
8) Žádost starosty o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2005
9) Projekt na sociální zařízení sběrny
10) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 22 - dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za období
8/2006 - částka Kč 60 tis., rozpočtové opatření č. 23 - dotace od Krajského úřadu na
volby do zastupitelstev obcí - Kč 20 tis., rozpočtové opatření č. 24 - dotace od Krajského
úřadu na činnost sboru dobrovolných hasičů - částka Kč 2.590,-.
3) Žádosti o jednorázový finační příspěvek - sociální dávky
O jednorázový finanční příspěvek - sociální dávku - požádali pí. Jana Hrnčířová, pí. Jitka
Pálinkášová, pí. Hana Kováčová, pí. Eliška Červinková, pí. Květoslava Petrová, z důvodu
diety - cukrovka.
4) Žádost o neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vlčice
Paní ředitelka, Mgr. Blažková, požádala ZO o neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Vlčice
na 4. čtvrtletí 2006 - částka Kč 125 tis..
5) Žádost o navýšení příspěvku na neinvestiční prostředky
Paní ředitelka, Mgr. Blažková, požádala ZO o navýšení příspěvku na neinvestiční
prostředky pro ZŠ a MŠ Vlčice na rok 2007 z 300 tis. na 400 tis..

-26) Příspěvek na děti docházející do zdejší ZŠ s trvalým pobytem v obci Vlčice
Jedná se o 9 dětí: Anna Elekešová, Daniela Hanušová, Cyril Kresan, Dominik Morávek,
Ladislav Obst, Matěj Ondráček, Denisa Sigmundová, Zuzana Výborná, Iveta
Wollmanová. Navrhujeme částku Kč 3 tis. na jedno dítě.
7) Návrh smlouvy na změnu územního plánu
Navrhujeme uzavřít smlouvu na změnu územního plánu dle požadavků.
8) Žádost starosty obce Ing. Františka Cvrčka o proplacení řádné dovolené za rok 2005
Starosta obce, Ing. František Cvrček, požádal ZO o proplacení nevyčerpané dovolené za
rok 2005.
9) Projekt na sociální zařízení sběrny
Projekt na sociální zařízení sběrny je již zpracován a v listopadu letošního roku se počítá
se zahájením stavebních prací.
10) Různé
- 10.10.2006 se koná schůzka k programu “Leader“ - projekt pro obnovu venkova
- příspěvek na klub šipkařů za práce provedené v obecním lese - navrhujeme částku
Kč 10 tis..

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 09.10.2006
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání.
pro 7 proti 0
ad 2) ZO schválilo rozpočtová opatření č. 22-24.
pro 7 proti 0
ad 3) ZO schválilo vyplacení sociálních dávek ve výši Kč 13 tis.:
Jana Hrnčířová 3.500,Jitka Pálinkášová 3.000,Hana Kováčová 2.500,Eliška Červinková 2.000,Květoslava Petrová 2.000,-.
pro 7 proti 0
ad 4) ZO souhlasí s vyplacením neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Vlčice na 4. čtvrtletí
2006 částka Kč 125 tis..
pro 7 proti 0
ad 5) ZO souhlasí s navýšením záloh na neinvestiční prostředky pro ZŠ a MŠ na rok 2007,
částka Kč 400 tis..
pro 7 proti 0
ad 6) ZO souhlasí s vyplacením příspěvku na děti docházející do zdejší ZŠ a mají trvalý
pobyt v obci Vlčice - částka Kč 3.000,-/dítě.
pro 7 proti 0
ad 7) ZO souhlasí s podepsáním smlouvy o změně územního plánu naší obce.
pro 7 proti 0
ad 8) ZO souhlasí s proplacením loňské dovolené starosty.
pro 7 proti 0

-4ad 9) a ) ZO bere na vědomí zpracovaný projekt na sociální zařízení sběrny
b) ZO souhlasí se zahájením stavebních prací již v listopadu letošního roku.
pro 7 proti 0
ad 10) ZO souhlasí s navrhovaným příspěvkem pro klub šipkařů, částka ve výši Kč 10 tis..
pro 7 proti 0
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Karel Petr
ověřovatel zápisu
Václav Pelant
ověřovatel zápisu

