Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 13.11.2006
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Cvrček, Ing. Ježková, p. Pelant, p. Mach, p. Trávníček, p. Pecen, p. Obst
Program:
1) Schválení programu
2) Jednací řád
3) Smlouva o zajištění PO a BOZP
4) Žádost ZŠ a MŠ na obnovu hraček
5) Žádost o finanční příspěvek Svazu žen
6) Žádost SDH o pronájem sálu KD
7) Rozpočtové opatření č. 25
8) Zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu
9) Odměny členů zastupitelstva
10) Storno faktury za dopravu
11) Schválení finančního a kontrolního výboru
12) Různé
13) Diskuze
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního jednání.
2) Jednací řád
Ing. Ježková upozorňuje na úpravy znění jednacího řádu, které je nutno provést: změnit
slova „rada obce“ na starostu příp. zastupitelstvo obce, dále slovo „město“ na obec.
3) Smlouva o zajištění PO a BOZP
Navrhujeme uzavřít tuto smlouvu s firmou, která bude toto zajišťovat v budovách
provozovaných obcí Vlčice.
4) Žádost ZŠ a MŠ na obnovu hraček
Paní ředitelka podala žádost o finanční příspěvek na obnovu hraček. Navrhujeme výši
příspěvku Kč 5tis..
5) Žádost o finanční příspěvek Svazu žen
Paní Vítová za svaz žen podala žádost o finanční příspěvek na dětské akce na rok 2007.
Navrhujeme výši příspěvku Kč 5tis..
6) Žádost sboru dobrovolných hasičů o pronájem sálu KD
Zástupci Sboru dobrovolných hasičů Vlčice podali žádost o pronájem sálu KD na
31.12.2006.
7) Rozpočtové opatření č. 25
Dotace od Úřadu práce Trutnov na veřeně prospěšné práce za období 9/2006 - částka Kč
79.306,-.

-28) Zvýšení cen za svoz komunálního odpadu
Na základě zvýšení ceny skládkovného na skládce v Bohuslavicích, zvyšuje fi.
TRANSPORT TRUTNOV, která zajišťuje svoz komunálního odpadu, od 1.1.2007,
dosavadní cena za rok je 360,- Kč na občana (nemovitost). Navýšená cena na rok 2007 je
420,- Kč na občana (nemovitost).
9) Odměny členů zastupitelstva
Navrhujeme ponechat stávající odměny:
člen zastupitelstva
- Kč 1.000,zástupce starosty
- Kč 4.000,10) Storno faktury za autodopravu - pí. Obdržálková (2004)
Dlužná částka činí Kč 637,50. Platební povinnosti vznikla v roce 2004. Přes veškeré
upomínky, které si dlužník převzal, částka není zaplacena. Soudní výlohy by byly
vyšší než dlužná částka.
11) Schválení finančního a kontrolního výboru
Finanční výbor - Ing. Ježková, jako předseda finančního výboru, navrhuje jako členy pí.
Pavlínu Pechanovou a pí. Jitku Šafářovou.
Kontrolní výbor - p. Obst, jako předseda kontrolního výboru, navrhuje jako členy p.
Filipa Hanse a pí. Helenu Šmejkalovou.
12) Různé
- Starosta obce - třídírna odpadu - projekt na zpracování a třídění odpadu - jedná se o
zbudování sociálního zařízení v budově sběrny (bývalá dílna). Projekt na opravu - 3-4mil.Kč. Ing. Ježková navrhuje zadat zpracování projektu na ekonomické
vyhodnocení budoucího provozu a zamýšlené činnosti, případné třídící linky
(náklady, energie, mzdy atd.) nezávislému znalci.
- Program Leader - 14.10.2006 v Úpici - rozvoj venkova
13) Diskuze
Ing. Ježková - navrhuje vydávání místního tisku - zlepšení informovanosti obce
P. Mach - obecní ples - 19.1.2007 - domluvit hudbu - navrhuje skupinu GENERACE.

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 13.11.2006
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání.
pro 7 proti 0
ad 2) ZO schvaluje jednací řád po výše navržených změnách a úpravách.
pro 7 proti 0
ad 3) a) ZO bere na vědomí a navrhuje obeslat ještě jinou firmu zabývající se touto
problematikou
b) ZO navrhuje tento bod probrat na dalším jednání.
pro 7 proti 0
ad 4) ZO souhlasí s finančním příspěvkem na obnovu hraček.
pro 7 proti 0
ad 5) ZO souhlasí s finančním příspěvkem pro svaz žen na rok 2007
pro 7 proti 0
ad 6) ZO souhlasí s pronájmem sálu KD
pro 7 proti 0
ad 7) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 25
pro 7 proti 0
ad 8) ZO bere na vědomí zvýšení cen svozu komunálního odpadu na rok 2007
ad 9) ZO schvaluje odměny členů zastupistelstva
pro 7 proti 0
ad 10) ZO souhlasí se zrušením pohledávky za autodopravu
pro 7 proti 0
ad 11) a) ZO schválilo členy finančního výboru:
pí. Pavlína Pechanová
pro 6 proti 0 zdržel se 1
pí. Jitka Šafářová
pro 6 proti 0 zdržel se 1
b) ZO schválilo člena kontrolního výboru:
p. Filip Hans
pro 4 proti 0 zdržel se 3

- 4ZO neschválilo člena kontrolního výboru:
pí. Helena Šmejkalová
pro 1 proti 4 zdržel se 2
Navrhujeme v tomto bodu jednání pokračovat.
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
p. Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Ing. Pavla Ježková
ověřovatel zápisu

