Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 16.04.2007
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, ing. Ježková, p. Obst, p. Mach, p. Pecen, p. Pelant, p. Trávníček
Hosté: p. Pechan
Program:
1) Schválení programu
2) Veřejná nabídka na prodej p.p.č. 1727/10 o výměře 1008m2 - 99,- Kč
3) Rozpočtové opatření č. 2/2007 - dotace KÚ
4) Pohledávka pí. Nývltové 2x510,- - pronájem pozemku za rok 2006 - Kaválek
5) Smlouva o partnerství o vzájemné spolupráci v MAS „Království - Jestřebí hory“
6) Obec Vlčice poskytuje své území pro činnost MAS „Království - Jestřebí hory“
7) Projekt „Rodinné bydlení Vlčice“ - rodinné domy Trutnov
8) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního jednání.
2) Veřejná nabídka na prodej p.p.č. 1727/10 v k.ú. Vlčice u Trutnova
Do veřejné nabídky na prodej této parcely se přihlásili manželé Blažkovi.
3) Rozpočtové opatření č. 2/2007
Dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na činnost SDH za výjezd k požáru v
Pilníkově, částka Kč 2 tis..
4) Pohledávka pí. Nývltové
Jedná se o pronájem pozemku u hospody p. Žižky za rok 2006. Starosta navrhuje zrušit
tuto pohledávku, jelikož je tato pohledávka nevymahatelná.
5) Smlouva o partnerství o vzájemné spolupráci v MAS - „Království - Jestřebí hory“
Jedná se o naplňování strategie podpory projektu na venkově a jeho rozvoj, kde jsou k
dispozici prostředky EU na podporu venkovských projektů.
6) Obec poskytuje své území
Obec Vlčice poskytuje své území pro činnost MAS Království - Jestřebí hory.
7) Projekt „Rodinné bydlení Vlčice“ - rodinné domy Trutnov
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s tímto projektem, který zahrnuje studii na
budoucí stavební parcely. Obci budou tyto pozemky převedeny ke konci II. kvartálu.
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8) Různé
Starosta obce: dokončení poptávky na rekontrukci sociálního zařízení v budově „sběrny“
(bývalá dílna): Krkonošská stavební, Stavební firma Vladimír Tomek, Milan Kult. Byla
vybrána nejnižší nabídka fi. Milan Kult.
ZO bere na vědomí poptávku a vybranou firmu na rekonstrukci sociálního zařízení.
pro 7 proti 0
Studie kanalizační sítě nebo výstavba čistírny odpadních vod. Je nutné spojení s
okolními obcemi (Pilníkov, Staré Buky, Chotěvice), aby se naplnil limitovaný počet, tj.
nad 2 tis. obyvatel. Další z možností je využít ČOV města Hostinné. Jednání bude dále
pokračovat.
Prodej bývalého silážního žlabu.
ZO navrhuje uskutečnit exkurzi na fungujícím pracovišti v Dašicích firmy SETRA Brno.
Hřbitov - úprava a postříkání herbicidem proti plevelu. Oprava střechy na bráně.
Obstarat plán hřbitova - p. Mandys.
Dětské hřiště - dotace na rekonstrukci nebyla schválena.
ZO souhlasí s provedením rekonstrukce oplocení.
pro 7 proti 0

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 16.4.2007
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 7 proti 0
ad 2) ZO souhlasí s prodejem p.p.č. 1727/10 manž. Blažkovým
pro 7 proti 0
ad 3) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2007
ad 4) ZO souhlasí s zrušením pohledávky pí. Nývltové.
pro 7 proti 0
ad 5) ZO souhlasí s podepsáním smlouvy o partnerství
pro 7 proti 0
ad 6) ZO souhlasí s poskytnutím území obce pro činnost MAS
pro 7 proti 0
ad 7) a) ZO bere na vědomí tento projekt
b) ZO navrhuje v jednání pokračovat.
pro 7 proti 0
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Ing. Pavla Ježková
ověřovatel zápisu

