Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 12.02.2007
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Pelant, ing. Ježková, p. Obst, p. Mach, p. Pecen, p. Trávníček
Hosté: p. Pechan, pí. Pechanová, pí. Prouzová
Program:
1) Schválení programu
2) Výsledek hospodaření obce za rok 2006
3) Rozpočet obce na rok 2007
4) Rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009
5) Rozpočtové opatření č. 1
6) Výsledek auditu za rok 2006
7) Zřizovací listina školské rady při ZŠ Vlčice
8) Směna pozemků
9) Různé
1) Schválení programu
Starosta seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Výsledek hospodaření obce za rok 2006
Ing. Ježková, předseda finančního výboru, seznámila ZO s výsledkem hospodaření obce
za
rok 2006. Výsledek hospodaření obce za rok 2006 projednal finanční výbor dne
17.1.2007.
3) Rozpočet obce na rok 2007
Finanční výbor obce Vlčice dne 17.1.2007 sestavil rozpočet obce na rok 2007 vyrovnaný,
ve výši příjmů a výdajů Kč 4.627.200,-.
4) Rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009
Finanční výbor obce Vlčice dne 17.1.2007 sestavil rozpočtový výhled obce na 2 roky.
5) Rozpočtové opatření č. 1
Dotace od Úřadu práce Trutnov na veřejněprospěšné práce za období 12/2006 - Kč
68.543,-.
6) Výsledek auditu za rok 2006
Starosta obce seznámil členy ZO s výsledky auditu za rok 2006. Byly zjištěny dvě drobné
závady, které budou následně opraveny. Na základě auditorů bude v měsíci 2/2007 nově
zvoleným členům upravena odměna za období od 1. do 12.11.2006. Audit byl celkově
hodnocen kladně.

-27) Zřizovací listina školské rady při ZŠ Vlčice
Školská rada má 3 členy: Ing. Ježková, pí. Lonková a pí. Havrdová. Funkční období
školské rady jsou 3 roky.
8) Směna pozemků
Navrhujeme směnu pozemků: jedná se o pozemek rodiny Machalíkové, která vlastní
pozemek č. 581/7 o výměře 512m2, za pozemek č. 121/2, o výměře 543m2, který vlastní
obec.
Dále se jedná o směnu stp.č. 265 pod obecním úřadem (cca 2000m2) za jinou st. parcelu v
zástavbové části obce.
9) Různé
- žádost o pronájem nebytových prostor v bývalém bytě na 3 dvoře - žádost podala
L.Trávníčková
ZO schválilo tuto žádost
pro 7 proti 0
- žádost manž. Havrdových o příspěvek na závody psích spřežení
ZO navrhuje částku Kč 2tis.
pro 7 proti 0
- žádost fi. Sestra o prodej bývalé silážní jámy na křižovatce „Peklo“
ZO bere na vědomí a navrhuje vypracovat studii na hygienu a čistotu živ. prostředí
- nabídka připojení k metropolitní sítí a síti internet „Dupeto“
ZO bere na vědomí tuto nabídku
- Vlčické noviny - informační občasník obce Vlčice - vychází 1. číslo
- MASKA - schůze 14.2.2007 v 17.00 v Obecní hospodě Staré Buky
- prodej p.p. pod bývalou prodejnou Jednota p. Pechanovi a následně pronájem za 1/2 roku
2005, za rok 2006.
ZO navrhuje toto jednání přeložit na další zasedání ZO v březnu
- proplacení loňské řádné dovolené starostovi - 19 dnů
ZO souhlasí s proplacením loňské dovolené starostovi obce

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 12.02.2007
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 7 proti 0
ad 2) ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za rok 2006
ad 3) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2007
pro 7 proti 0
ad 4) ZO bere na vědomí rozpočtový výhled obce na rok 2008 a 2009
ad 5) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1
ad 6) ZO schválilo audit obce za rok 2006 bez připomínek.
pro 7 proti 0
ad 7) ZO schvaluje zřizovací listinu školské rady
pro 7 proti 0
ad 8) a) ZO schvaluje směnu pozemku před obecním úřadem
pro 7 proti 0
b) ZO zmocňuje starostu obce k sepsání smlouvy
pro 7 proti 0
c) ZO bere na vědomí žádost o směnu st. pozemku a navrhuje další jednání.
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Ing. Pavla Ježková
ověřovatel zápisu

