Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 19.7.2007
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Pelant, p. Pecen, p. Trávníček, ing. Ježková
Omluveni: p. Mach, p. Obst
Program:
1) Schválení programu
2) Smlouva o nájmu p.p.č. 2390
3) Projektové listy - MAS Království - Jestřebí hory
4) Studie kanalizace - zástupce fi. Provod - ing. Plichta - smlouva o dílo č. 07/035
5) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Smlouva o nájmu pozemku č. 2390
Navrhujeme sepsat smlouvu o nájmu p.p.č. 2390 (výměra 22896m2) - ostatní komunikace
(cesta do Čermné). Nájemní smlouva se SOP a obcí Vlčice na 10,-Kč/m2. Obec obdrží
dotaci Kč 105 tis. na rekonstrukci komunikace, obec doplatí Kč 30 tis..
3) Projektové listy MAS Království Jestřebí hory - za obec Vlčice
- renovace obecního domu
- obnova dětských hřišť a sportovišť
- dům pro seniory
- rekonstrukce „Hrádečku“ a ost. kult. památek
4) Studie kanalizace
Výsledek jednání čtyř obcí dne 3.7.2007 na MěÚ v Pilníkově:
- obec Chotěvice se napojí na ČOV ve městě Hostinné
- Staré Buky se nezúčastnili, nebudou budovat kanalizaci
- starostově Města Pilníkov a Obce Vlčice se dohodli objednat zpracování Projektové
dokumentace na kanalizaci a společnou ČOV v Pilníkově.
Zástupce fi PROVOD ing. Plichta informoval členy ZO o eventuální výstavbě kanalizace v
obci Vlčice:
- výstavba v programu zemědělství (MZ - operační program)
- výstavba z evropských fondů (program navazující na Fare)
- české fondy - dotace z KÚ + MŽP (do 80%)
- české fondy - výstavba „VaK“ - KÚ + MŽP (80%)
Investiční a provozní náklady vycházejí z ekonomických a ost. důvodů nejlépe s Městem
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Pilníkov. Je nutné podat žádost na projekt územního řízení z KÚ - OŽP na celou obec
Vlčice. Žádost bude vypracována na každou obec zvlášť.
Investiční náklady cca Kč 40 mil., provozní náklady (stočné) cca 31Kč/m3. Jednání bude
pokračovat.
5) Různé
Starosta obce, Ing. František Cvrček, se vzdává mimořádné odměny k životnímu jubileu,
kterou mu ZO schválilo dne 5.6.2007.
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Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 19.7.2007
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 5 proti 0
ad 2) ZO souhlasí se smlouvou o nájmu pozemku č. 2390
pro 5 proti 0
ad 3) ZO bere na vědomí projektové listy MAS
ad 4) ZO navrhuje svolat mimořádné jednání na 13.8.2007
pro 5 proti 0
ad 5) ZO bere na vědomí vzdání se odměny k životnímu jubileu.
Zapsal: p. Trávníček
Ve Vlčicích dne 19.7.2007
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Ing. Pavla Ježková
ověřovatel zápisu

