Obec Vlčice
Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 11.10.2006
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Petr, p. Pecen, p. M ach, p. Pelant, p. Trávníček
Omluveni: pí. Hejnová
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1) Zhodnocení uplynulého volebního období
2) Diskuze, různé
1) Zhodnocení uplynulého volebního období
Starosta obce, Ing. František Cvrček, zhodnotil uplynulé volební období:
zdůraznil akci výstavba rodinných domků ve spodní části obce, vybudování nové
autobusové zastávky, udělení obecního znaku a vlajky, vyčištění příkopů v obci,
vybudování nového sociálního zařízení v budově ZŠ, nákup čelního nakladače BOBEK,
oprava mostu u kostela, schválení územního plánu obce, vypracování studie na
zpracování a třídění odpadu, statické zajištění a zakonzervování „Hrádečku“, oprava
propustků na obecních i státních komunikacích, vybudování nové ložnice v budově M Š,
vybudování a opravy místních komunikací, schválení dalšího zástavbového území v naší
obci v lokalitě „za kapličkou“.
2) Diskuze a různé
- p. L. Hudík - přípomínka na opravu cesty směr hájenka - Čermná
- pí. Sováková - připomíná opravu a vybudování cesty kolem bytovky čp. 200 směrem ke
kulturnímu domu
Ing. Cvrček - reaguje na tuto připomínku - nové dopravní značení v obci, vč. instalace
nového zrcadla
- pí. Figerová - připomíná prořezání keřů u zdejší ZŠ
- p. Císař - připomíná pokračování akce regulace potoka
Ing. Cvrček - uplatnění povodňových škod, obec supluje státní organizace: Správa a
údržba silnic Královéhradeckého kraje a Povodí Labe
- p. Forman - dotaz na přístup lesních cest směrem k lesu, vyhrnování sněhu
- pí. Obstová - dotaz, zda se vyplatí obci vyhrnování sněhu pro cizí
- pí. Šmejkalová - pochválení půdní vestavby M Š, upozorňuje na celkově špatný stav v
této budově, reaguje na připomínku vyhrnování sněhu pro cizí, požaduje vysekávání
cest na dolních Vlčicích, stěžuje si na špatné ozvučení místního rozhlasu, navrhuje
údržbu hřbitova a kostela, navrhuje přestavbu hřbitova
- pí. Nováková - reakce na špatný stav školy a školky a zahrad u obou objektů

-2- p. Pechan - slovně napadá členy zastupitelstva obce, v čele se starostou obce
- p. Císař - změna jízdních řádů - informace na firmě OSNADO a ČD
- M gr. Blažková - nová ředitelka zdejší ZŠ - děkuje představitelům obce i občanům za
vřelé přijetí v obci
- p. Cvrček V. - děkuje zastupitelstvu naší obce za fin. příspěvek na léky pro lesní zvěř,
dále informoval občany o probíhání akce očkování zvěře proti vzteklině
- pí. Nováková - deratizace drobných hlodavců
- p. Císař - požadavek na veřejné osvětlení v naší obci i v noci
- p. Pechan J. - žádá o zveřejnění studie na třídírnu odpadů
Ing. Cvrček - zpracovaná studie je přístupná všem občanům přímo na obecním úřadě
- p. Hudík - žádá o provedení veřejného osvětlení i u jeho domu čp. 27
- Ing. Ježková - připomínka na využití obecní techniky a rozšíření zaměstnanosti v tomto
oboru.
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Karel Petr
ověřovatel zápisu

