Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 10.09.2007
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pelant, p. Pecen, p. Mach, p. Obst, ing. Ježková
Hosté: Mgr. Blažková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 6/2007 - dotace ÚP Trutnov - 28.404,- Kč
3) RD Trutnov - Smlouva o smlouvě budoucí - doplněno - schválit
4) Oprava cesty mezi Vlčicemi a Čermnou
5) Financování třídírny odpadů
6) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ZŠ Vlčice - Kč 100tis.
7) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 6
Dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP za období 7/2007, Kč 28.404,-.
3) RD Trutnov - Smlouva o smlouvě budoucí
Starosta obce seznámil ZO s doplněnou Smlouvou o smlouvě budoucí. Smlouva byla
doplněna o klauzule ošetřující případné možnosti spekulativních prodejů pozemků, vč.
pořadníku obce. Ing. Ježková navrhla, aby se zvážila ještě možnost neřešit zasíťování
pozemků přes firmu RD Trutnov, jako přes prostředníka, ale pokusit se zainvestovat tyto
pozemky sami a tím zvýšit případný konečný finanční efekt pro obec. Za tímto účelem
zažádat o dotaci z Programu rozvoje venkova, v této věci kontaktovat firmu PC-STORM,
Mgr. Zumrovou a informovat se o možnostech a podmínkách získání případné dotace. Na
příštím zasedání ZO poté zvážit obě varianty, jejich průchodnost a výsledný finanční
efekt.
4) Oprava cesty mezi Vlčicemi a Čermnou
Obec Vlčice získala dotaci ze Společenství obcí Podkrkonoší ve výši Kč 105tis. na opravu
cesty. Uvolnění finančních prostředků bylo vázáno na výsledek auditu Společenství obcí
Podkrkonoší za rok 2006. Původní verdikt auditora byl překlasifikován z kategorie 4 do
kategorie 2, pozastavené dotační prostředky budou uvolněny. Pro lepší přístupnost cesty
při probíhající opravě p. Trávníček navrhuje udělat výřez křovin podél komunikace.

-25) Financování třídírny odpadů
Starosta obce seznámil ZO s propočtem ekonomické rozvahy pro zamýšlený provoz
třídírny odpadů. Předpokládaná výše nákladů cca Kč 5,6mil., předpokládaná výše příjmů
cca Kč 7,7mil.. Kalkulovaná výše ročního zisku tedy Kč 2,1mil.. Výpočet příjmové části
vychází z předpokladu maximálního využití provozních kapacit třídící linky. Analýzu
zpracoval projektant, Ing. Ježek.
6) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ZŠ Vlčice
Ředitelka školy, Mgr. Blažková, podala žádost o poskytnutí čtvrtletního příspěvku na
neinvestiční náklady ZŠ ve výši Kč 100tis.. Částka bude uvolněna.
7) Různé
- Výzva do programu Leader ČR - MAS Království - Jestřebí hory uspěla se svou žádosti o
dotace v 1. výzvě a obdržela částku Kč 2,55mil.. Podpora bude směrována na projekty v
oblasti „Propojení regionu“ a „Vytváření zázemí pro turistiku“.
Dne 7.9.2007 byla uveřejněna výzva pro podávání projektů z tohoto programu.
Podrobnější informace pro zájemce budou prezentovány na valné hromadě MAS KJH
dne 11.9.2007 v ZŠ Lány od 18.00 hod.. Informace budou také vyvěšeny na úřední desce
obce a na webových stránkách obce. Uzávěrka pro podávání žádostí je 27.9.2007.
- Územní plán obce - starosta obce informoval ZO, že z podaných 15 žádostí na změnu
územního plánu obce neuspělo 12 žadatelů. Uvedení žadatelé budou vyrozuměni po
obdržení “Zádání“ změny č. 1 územního plánu z Měú Trutnov, kterou bude schvalovat
ZO Vlčice na příštím jednání.
ZO bere na vědomí

-3-

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 10.9.2007
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO bere na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí s fi. RD Trutnov.
ad 4) ZO souhlasí s opravou cesty mezi Vlčicemi a Čermnou
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO bere na vědomí financování třídírny odpadů
ad 6) ZO souhlasí s poskytnutím fin. příspěvku ZŠ Vlčice, částka Kč 100tis.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ve Vlčicích dne 10.9.2007
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

