Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 11.12.2006
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, ing. Ježková, p. Pelant, p. Pecen, p. Mach, p. Obst, p. Trávníček
Hosté: p. Ježek - Geomedia, MUDr. Vambera - Krajský úřad- radní
Program:
1) Schválení programu
2) Rekonstrukce třídírny odpadů
3) Kontrola úkolů
4) Rozpočtová opatření
5) Rozpočtové provizorium obce na rok 2007
6) Volební řád školské rady
7) Různé
1) Schválení programu
Ing. Cvrček, starosta obce, seznámil zastupitelstvo naší obce s programem dnešního
jednání.
2) Rekonstrukce třídírny odpadů
P. Ježek z firmy Geomedia podal výklad k projektu na zpracování třídírny odpadů v naší
obci. Linka je schopná třídit 3 tis. až 5 tis. tun odpadu. V současné době jsou v
královéhradeckém kraji 2 třídící linky, a to v Nové Pace a v Hradci Králové. Dojezdové
vzdálenosti rentability provozu ve svozu odpadu jsou do 20 km od třídící linky.
MUDr. Vambera seznámil zastupitelstvo obce s ochotou spolupracovat se
zastupitelstvem královéhradeckého kraje a pomoci s financováním dotacemi z fondů EU
na ekologii a zpracování odpadového hospodářství.
3) Kontrola úkolů
Ustanovení kontrolního výboru:
a) Zastupitelstvo naší obce hlasovalo na minulém zasedání o složení kontrolního výboru:
p. Obst jako předseda a p. Hans jako člen. Dalším členem kontrolního výboru navrhuje
p. Obst ředitelku zdejší školy, Mgr. Milenu Blažkovou.
b) Obecní oběžník - Ing. Ježková vypracovala návrh na „Vlčický zpravodaj“.
4) Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 26 - dotace od Úřadu práce Trutnov na veřejně prospěšné práce
za období 10/2006 - částka Kč 73.662,- (4116 UZ 13101)
Rozpočtové opatření č. 27 - dotace od Ministerstva financí Praha na půdní vestavbu MŠ částka Kč 350.000,- (4211 UZ 98662)
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Rozpočtové opatření č. 28 - vratka dotace Krajskému úřadu Hradec Králové - volby do
PS ČR - částka Kč 1.067,- (4111 UZ 98071).
Rozpočtové opatření č. 29 - dotace od Krajského úřadu Hradec Králové na Hrádeček částka 100.000,- (4122)
5) Rozpočtové provizorium obce na rok 2007
Ing. Ježková, předsedkyně finančního výboru, seznámila zastupitelstvo naší obce s
rozpočtovým provizoriem naší obce na rok 2007. Rozpočtové provizorium sestavil
finanční výbor ve složení: Ing. Pavla Ježková, pí. Pavlína Pechanová, pí. Jitka Šafářová,
za spolupráce pí. Aleny Trávníčkové - účetní OÚ.
6) Volební řád školské rady
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obsahem volebního řádu školské rady a za obec
Vlčice navrhuje do školské rady Ing. Pavlu Ježkovou.
7) Různé
- Termíny jednání Zastupitelstva obce Vlčice na 1. pololetí 2007:
- 08.01.2007
- 12.02.2007
- 13.03.2007
- 16.04.2007
- 14.05.2007
- 11.06.2007
- Pohledávky p. Baumanna vůči obci Vlčice - podání žaloby k soudu.
- Zrušení nájemní smlouvy pí. Nývltové a uzavření nové smlouvy se stávajícím
uživatelem - p. Novák.
- Spojení Společenství Podkrkonoší a Jestřebí hory s názvem Království - Jestřebí hory.
- Dětské hřiště, pískoviště - schválen provozní řád.
ZO odsouhlasilo žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště.
pro 7 proti 0
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 11.12.2006
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 7 proti 0
ad 2) ZO schválilo rekonstrukci třídírny odpadů
pro 5 proti 0 zdržel se 2
ad 3) ZO schválilo Mgr. Blažkovou jako členku kontrolního výboru
pro 7 proti 0
ad 4) ZO schválilo rozpočtová opatření č. 26 - 29
pro 7 proti 0
ad 5) ZO schválilo rozpočtové provizorium naší obce na rok 2007
pro 7 proti 0
ad 6) ZO schválilo Ing. Ježkovou jako členku školské rady
pro 7 proti 0
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Ing. Pavla Ježková
ověřovatel zápisu
Václav Pelant
ověřovatel zápisu

