Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 12.03.2007
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, ing. Ježková, p. Pelant, p. Mach, p. Pecen, p. Trávníček
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1) Schválení programu
2) Kontrola úkolů
3) Kompostárna
4) Pozemky u prodejny Jednota
5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ZŠ
6) Nákup pozemků u hřiště
7) Rozpočet SOP 2007
8) Smlouva s úřadem práce
9) Prodej p.p.č. 1727/10 - Mgr. Blažková
10) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního jednání.
2) Kontrola úkolů
Směna pozemků s rodinou Machalíkovou - jednání pokračuje, čeká se na dobu nabytí
těchto pozemků.
3) Kompostárna
Žádost o pronájem asfaltové plochy (bývalá silážní jáma). Firma „Setra s.r.o.“ (přítomni
jako hosté - ing. Bárta a dr. Mikula) seznámili zastupitelstvo s technologií a provozem
případné kompostárny. Na návrh zastupitelstva je nutné vyřešit návaznost s tvorbou
Územního plánu obce.
4) Pozemky u prodejny Jednota
Prodej p.p.č. 139/3, 581/3 a stp.č. 332 v k.ú. Vlčice u Trutnova. Objekt bývalé prodejny
vlastní p. Pechan, pozemky jsou ve vlastnictví obce Vlčice (1774m2). Jedná se o
doplacení nájemného za roky 2005, 2006. Potom zastupitelstvo navrhuje odprodat
zmíněné pozemky formou veřejné nabídky. Dále zastupitetstvo navrhuje oddělit
pozemkově stávající chodník, tj. k telefonní ústředně a u obecní cesty ke kulturnímu
domu.

-25) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ZŠ
Ředitelka podala žádost o neinvestiční příspěvek na 2Q2007. (Kč 100.000,-)
6) Nákup pozemků u hřiště
Jedná se o p.p.č. 788, 718/2 a 1284/1.
7) Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší - 2007
Rozpočet společenství na rok 2007 činí Kč 269.290,-.
8) Smlouva s Úřadem práce Trutnov
Byla sepsána smlouva s Úřadem práce Trutnov na veřejně prospěšné práce pro 5
pracovníků, a to na dobu určitou, do 30.11.2007, tj. na 9 měsíců.
9) Prodej p.p.č. 1727/10 - Mgr. Blažková
Mgr. Blažková, ředitelka zdejší ZŠ, podala žádost o prodej p.p.č. 1727/10 na stavbu RD.
10) Různé
- oprava a rekonstrukce školy a školky
- podřezání školy a školky - cenová nabídka cca Kč 400 tis.
- schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráce s MAS Království Jestřebí hory
- ing. Ježková seznámila zastupitelstvo s obsahem jednání školské rady ZŠ a MŠ
- mimořádná odměna pro nově zvolené členy zastupitelstva
pro 7 proti 0

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 12.3.2007
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 7 proti 0
ad 2) ZO bere na vědomí kontrolu úkolů
ad 3) ZO bere na vědomí žádost o pronájem asfaltové plochy.
ad 4) ZO navrhuje po dohodě s p. Pechanem termín dalšího jednání na pátek 23.3.2007.
pro 7 proti 0
ad 5) ZO souhlasí s vyplacením finančního příspěvku na neinvestiční náklady ZŠ na 2Q2007
ve výši Kč 100 tis. v měsíci dubnu.
pro 7 proti 0
ad 6) ZO souhlasí s nákupem pozemků u hřiště.
pro 7 proti 0
ad 7) ZO bere na vědomí rozpočet SOP na rok 2007.
ad 8) ZO bere na vědomí smlouvu s Úřadem práce Trutnov
ad 9) a) ZO navrhuje udělat odhad na pozemek a odklizení materiálu, který se na tomto
pozemku skladuje.
b) ZO souhlasí s prodejem pozemku Mgr. Blažkové - veřejnou nabídkou.
pro 7 proti 0
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Ing. Pavla Ježková
ověřovatel zápisu

