Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 08.10.2007
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, p. Pelant, p. Pecen, p. Mach, p. Trávníček
Omluven: ing. Ježková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 7/2007
3) Program rozvoje venkova
4) Zahájení pozemkových úprav v k.ú. Vlčice u Trutnova
5) Změna územního plánu č. 1
6) Výsledek kontroly FÚ Trutnov - propustky pod komunikacemi
praxe absolventů
VPP 2002-2004
7) Různé
8) Diskuze
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 7/2007
Dotace od ÚP Trutnov na VPP za období 8/2007 - částka Kč 50 tis., dotace od KÚ Hradec
Králové pro SDH Vlčice - částka Kč 1.000,-, dotace od Ministerstva kultury Praha na
Hrádeček - částka Kč 100 tis..
19.35 - přítomna ing. Ježková
3) Program rozvoje venkova
Fi. PC-STOM - RD Trutnov - příp. dotace na výstavbu infrastruktury plánované zástavby
v dolní části obce. Po zafinancování této akce je možné získat 90% dotace z programu
rozvoje venkova. Je třeba zjistit přesná pravidla k získání dotace. Jedná se o sepsání
smlouvy o smlouvě budoucí s fi. RD Trutnov.
4) Zahájení pozemkových úprav v k.ú. Vlčice u Trutnova
V roce 2008 budou zahájeny pozemkové úpravy.
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5) Změna územního plánu č. 1
Lokalita č. 1 - p. Pechan - k.ú. Hrádeček - Agrochata, lokalita č. 2b - změna sportovní
zóny na bytovou, lokalita č. 3 - p. Antoš - zmenšená zóna, lokalita č. 4 - k.ú. Hrádeček - p.
Vích, lokalita č. 5 - p. Vávra - nebylo schváleno. Lokalita č. 7 - pí. Vondráčková - zmenšeno a nutno provést posouzení SEA, lokalita č. 8 - KATA Pilníkov - zmenšeno,
lokalita č. 9a - p. Forman - zmenšeno, lokalita 9b - p. Pechan - zmenšeno, lokalita č. 10a - rybník fi. KATA - ponecháno - nutno posouzení SEA, lokalita č. 10b - zrušeno. Lokalita
č. 11 - p. Bučil, Musil, Kněz, pí. Šmoldasová - zmenšeno a dále od lesa. Lokalita č. 12 - p.
Danielis - zmenšeno a posunutí od lesa - regulační plán.
6) Výsledek kontroly FÚ Trutnov
Pracovnice FÚ Trutnov provedla kontrolu na dotace na opravu propustků pod místními
komunikacemi, praxe absolventů a veřejně prospěšných prací za období 2002 - 2004.
Nebyly zjištěny žádné závady.
7) Různé
- 20.10.2007 - svoz nebezpečného opadu
- žádost Klubu šipkařů Vlčice o příspěvek na rok 2007 - navrhujeme Kč 3.500,ZO schválilo příspěvek ve výši Kč 3.500,pro 7 proti 0
- stížnost manž. Šaškových, Vlčice čp. 107 na starostu obce Vlčice, ing. Cvrčka, ohledně
cesty p.p.č. 1727/9
ZO nesouhlasí s prodejem p.p.č. 1727/9 z důvodů zajištění přístupu na pozemky sousedních majitelů. Stěžovatel neprokázal oprávněnost požadavku na odprodej, dále neprokázal oprávněnost realizace stavby plotu na p.p.č. 1727/9 a zaměření hranic pozemku a povolení stavby plotu.
pro 0 proti 7
- oznámení p. Vítězslava Machalíka o prodej p.p.č. 1727/11 v jeho vlastnictví.
ZO bere na vědomí
8) Diskuze
Priority akcí ZO Vlčice na následující období:
- kanalizace
- sběrna - rekonstrukce
Ing. Ježková informovala členy zastupitelstva o obsahu dalších Vlčických novin, které
vyjdou do konce měsíce října.
Zasedání školské rady Vlčice se uskutečnilo dne 2.10.2007.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 8.10.2007
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 6 proti 0
ad 2) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2007
pro 6 proti 0
ad 3) ZO schválilo sepsnání smlouvy o smlouvě budoucí s fi. RD Trutnov
pro 6 proti 0 zdržel se 1
ad 4) ZO schválilo zahájení pozemkových úprav v k.ú. Vlčice u Trutnova
pro 6 proti 0 zdržel se 1
ad 5) ZO bere na vědomí výsledek jednání z posouzení změny územního plánu č. 1 obce
Vlčice pracovníky Krajského úřadu Hradec Králové a odboru rozvoje Města Trutnov.
ad 6) ZO bere na vědomí výsledek kontroly FÚ Trutnov.
Zapsal: p. Trávníček
Ve Vlčicích dne 8.10.2007
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bedřich Mach
ověřovatel zápisu

