Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 14.05.2007
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, ing. Ježková, p. Obst, p. Mach, p. Pecen, p. Pelant, p. Trávníček
Hosté: p. Pechan st., pí. Šmejkalová, p. Hudík L., pí. Prouzová B. st., pí. Sováková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 3/2007 - dotace z ÚP
3) Kompostárna - pí. Sováková odprodej stp.č. 289 (kaplička u Štěpánka - 14m2), p.p.č.
694/4 - plocha, kompostárna 3415m2
4) Smlouva o spolupráci v rámci projektu Krkonošské cyklotrasy (obec partner projektu) - příspěvek
5) Podepsána smlouva s firmou VODIZOL - podřezání ZŠ - 400tis. Kč
6) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 3/2007
Dotace od Úřadu práce Trutnov na veřejně prospěšné práce za období 3/2007, částka Kč
40tis..
3) Kompostárna
Projednání žádosti firmy SETRA na prodej bývalého silážního žlabu ve vlastnictví obce.
P. Mach, p. Pelant a p. Trávníček navštívili stávající provozovnu v Dašicích a informovali
ZO o situaci a vlivu tohoto provozu na okolí.
18.10 - dostavil se p. Trávníček
4) Smlouva o spolupráci v rámci projektu Krkonošské cyklotrasy
Obec Vlčice je partnerem tohoto projektu. Naší obcí jde část této cyklotrasy „Rudník - Kunčice“ (4049). Cena celé trasy činí cca Kč 400tis.. Členský podíl pro naši obec činí
Kč
20tis.. Starosta navrhuje podpořit tento projekt.
5) Smlouva s firmou VODIZOL
Byla podepsána smlouva s firmou VODIZOL na podřezání budovy ZŠ - odizolování
objektu školy. Předběžná cena je stanovena na Kč 400tis..

-26) Různé
a) Žádost o likvidaci nákladního vozu AVIA
Navrhujeme provést likvidaci obecního nákladního vozu AVIA. Starosta upozorňuje na
likvidaci dalších vraků aut v naší obci ve vlastnictví občanů.
ZO souhlasí s likvidací nákladního vozu AVIA
pro 7 proti 0
b) Místní šetření pracovníků Krajského úřadu
Pokračování jednání o místním šetření pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje Hradec Králové, které bylo 2.5.2007, o zrušení finančního příspěvku na
rekonstrukci sociálního zařízení v budově sběrny druhotných surovin, do 31.12.2007.
Jednání bude dále pokračovat, budeme hledat zdroje z EU.
ZO bere na vědomí.
c) Hlášení jímek a septiků
Nahlášení občanů na evidenci jímek a septiků - je nutné podat žádosti do 30.6.2007,
dále rozbory odpadové vody, snímek katastrální mapy. Zpracování studie odpadového
hospodářství pro obec Vlčice na stavbu kanalizace a stavbu čističky, nebo využít
možnost spojení se sousední obcí, příp. využití stávající ČOV v Hostinném.
d) Brigáda na zlepšení pořádku v obci
Navrhujeme uskutečnit brigádu na zlepšení pořádku v obci, opravu dětského hřiště, za
pomoci občanů a členů zastupitelstva.
e) Zlepšení provozu a dopravy ve sběrně
P. Obst podal návrh na zlepšení provozu a dopravy ve sběrně, je nutno tento problém
vyřešit.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 14.05.2007
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 6 proti 0 nepřítomen 1
ad 2) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2007
ad 3) ZO nesouhlasí s prodejem této stavby za účelem využití na kompostárnu.
pro 0 proti 7
ad 4) ZO souhlasí s příspěvkem na cyklotrasy
pro 7 proti 0
ad 5) ZO bere na vědomí podřezání budovy ZŠ
Ve Vlčicích dne 14.5.2007
Zapsali: ing. Ježková, p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bedřich Mach
ověřovatel zápisu

