Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 08.01.2007
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, ing. Ježková, p. Pecen, p. Pelant, p. Mach, p. Obst, p. Trávníček
Program:
1) Schválení programu
2) Kontrola úkolů
3) Rozpočtová opatření
4) Žádost o poskytnutí čtvrtletního příspěvku ZŠ
5) Změna + doplnění územního plánu č. 1
6) Program obnovy venkova
7) Vlčické noviny
8) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního jednání.
2) Kontrola úkolů
Zrušení nájemní smlouvy s pí. Nývltovou na pozemek u domu p. Kaválka a sepsání
nové nájemní smlouvy s p. Novákem, který v současné době tuto nemovitost obývá.
3) Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 30 - dotace od Úřadu práce Trutnov na veřejně prospěšné práce
za období 11/2006, Kč 75.677,-.
Rozpočtové opatření č. 31 - dotace od Krajského úřadu Hradec Králové na sběrnu DS, Kč
1.101.264,-.
Rozpočtové opatření č. 32 - Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj Praha na povodně,
Kč 72.000,-.
4) Žádost o poskytnutí čtvrtletního příspěvku pro ZŠ
Ředitelka ZŠ Vlčice podala žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku na období
1-3/2007, částka Kč 100tis..
5) Doplnění žádosti o změnu územního plánu obce
Žádost o změnu ÚP si ještě podala rodina Formanova, na stavbu rodinných domků na
vlastních pozemcích v dolní části obce Vlčice. V současné době se jedná o 14 žádostí o
změnu ÚP obce.

-26) Program obnovy venkova
Program obnovy venkova na rok 2007 pro obec Vlčice:
- technická vybavenost a infrastruktura
oprava místních komunikací (cesta ke KD - šestibytovce, část cesty na Čermnou),
propustek u Munzarů, Kováčů, výstavba víceúčelového hřiště pro nejmenší - žádost o
dotaci odeslána 20.12.2006 KÚ, inženýrské sítě Projekt bydlení - rod. domky - dům pro
seniory, podsekání ZŠ, havarijní opravy obecních budov, rekontrukce třídírny odpadů
- veřejné prostranství a veřejná zeleň, venkovská zástavba
údržba veřejné zeleně ZŠ, MŠ, OÚ, příkopy
- údržba a oprava kulturního domu, budov v dolní části obce a ZŠ
oprava a údržba majetku obce KD okapy, ZŠ podsekání, komunikace, místní rozhlas,
konírna - okapy, veřejné osvětlení
- kultura a památky
vítání občánků, mikulášská nadílka, dětský den, obecní ples, ostatní plesy, Hrádeček statické zajištění
- sprot a tělovýchova
podpora tělovýchovy a sportu, turnaj v nohejbalu SOP Podkrkonoší, hasičský sport
- pokračovat ve výstavbě nových rodinných domků v dolní části obce - naproti skladům
p. Pechana
7) Vlčické noviny
Navrhujeme, aby 1. číslo vyšlo ještě v měsíci lednu. O technické vybavení , tj. laserové
tiskárny a skener se postará p. Trávníček, vydávání zajistí ing. Ježková.
8) Různé
- Rally - Krkonoše - 19.-20.1.2007 - jedná se o automobilový závod, který se pojede i
přez naše katastrální území Peklo - Hrádeček a dále směr „golfové hřiště“ v Mladých
Bukách
- Schválení veřejno právní smlouvy s městem Trutnov - jedná se o přestupková jednání.
- Obecní ples - 19.1.2007 na sále KD Vlčice
- Internetová síť vzduchem - připojení někdy trvá dlouho
- Úklid školní zahrady - hrabání listí.

-3Usnesení Zastupitelstav obce Vlčice ze dne 08.01.2007
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání.
pro 7 proti 0
ad 2) ZO bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zastupitelstva
ad 3) ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 30-32.
ad 4) ZO souhlasí s vyplacením příspěvku ZŠ na 1Q 2007.
pro 7 proti 0
ad 5) ZO bere na vědomí doplnění žádostí o změnu ÚP obce Vlčice.
ad 6) ZO bere na vědomí program obnovy venkova pro naši obec na rok 2007.
ad 7) ZO bere na vědomí vydávání Vlčických novin.
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bedřich Mach
ověřovatel zápisu

