Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 12.11.2007
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, ing. Ježková, p. Obst, p. Pelant, p. Pecen, p. Trávníček, p. Mach
Hosté: p. Pechan st., p. Pechan ml., pí. Prouzová
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 8/2007
3) Zvýšení ceny za svoz KO
4) Žádost ZŠ o neinvestiční příspěvek na rok 2008
5) Žádost ZŠ o příspěvek na hračky
6) Příspěvek na žáka ZŠ (1-3 třída) s trvalým bydlištěm v obci Vlčice
7) Žádost o odprodej p.p.č. 1586/1
8) Žádost ČSŽ o příspěvek na dětský karneval
9) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 8/2007
Dotace od Úřadu práce Trutnov na veřejně prospěšné práce za období 9/2007 - částka Kč
60.000,- a za období 10/2007 - částka Kč 58.706,-.
3) Zvýšení ceny za svoz KO
Starosta obce informoval, že poplatek za svoz KO Kč 420,- se zvyšuje na Kč 432,- ročně.
Tato částka vychází z propočtu firmy Transport Trutnov. Zvýšení poplatku vstupuje v
platnost od 1.1.2008.
4) Žádost ZŠ o neinvestiční příspěvek na rok 2008
Ředitelka ZŠ a MŠ J.A.Komenského Vlčice, Mgr. Blažková, podala žádost o neinvestiční
příspěvek na rok 2008, a to ve výši Kč 400 tis..
5) Žádost ZŠ o příspěvek na hračky
Ředitelka školy, Mgr. Blažková, podala žádost o příspěvek na hračky ve výši Kč 5 tis..
Bude použito na obnovu fondu školní družiny a hraček MŠ.
6) Příspěvek na žáka ZŠ (1-3 třída) s trvalým bydlištěm v obci Vlčice
ZO jednalo o zachování příspěvku obce na žáka umístěného v místní ZŠ (1-3 třída).
Platnost tohoto příspěvku je na období dalších 3 let, tj. na školní rok 2007/2008,
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2008/2009, 2009/2010. Příspěvek bude vyplácen pouze těm žákům, kteří mají trvalé
bydliště v obci Vlčice.
7) Žádost o odprodej p.p.č. 1586/1
Výměra 956m2, žádost o odprodej podali manž. Kantorovi (čp. 135). Zastupitelstvo
navrhuje vypsat na odprodej tohoto pozemku veřejnou nabídku. Pro tento účel bude
zjištěna nabídková cena formou odhadu znalcem.
8) Žádost ČSŽ o příspěvek na dětský karneval
ČSŽ žádá o příspěvek na karneval, pořádaný v roce 2008. ZO navrhuje výši příspěvku Kč
3 tis..
9) Diskuze, různé
- žádost p. Kacerovský o vykácení dřevin - pověřen p. Trávníček
- vypuštění vodojemu z důvodu jeho vyčištění, předpokládaná doba realizace 12/2007,
akce bude technicky provedena z levého břehu z pozemků p. Jakla s jeho souhlasem a
dále přes pozemky obecní
- stížnost p. Šaška ohledně odprodeje pozemku (přístupové cesty) ve vlastnictví obce - z
důvodu zamítnutí ZO. P. Šašek postupuje stížnost na ústředí Pozemkového fondu ČR
- oprava cesty na Čermnou - starosta obce informoval, že Společenství obcí Podkrkonoší
obdrželo zamítavé stanovisko k auditu roku 2006, reaudit provedený KÚ Královéhradeckého kraje znovu překlasifikoval výrok do kategorie „C“ a z tohoto důvodu nebudou
uvolněny přislíbené dotace. Obec Vlčice neobdrží dotaci na opravu cesty ve výši Kč
105 tis.
- obec Vlčice zamýšlí podat žádost do programu o dotace: Program rozvoje venkova, kde
bude zpracována žádost na výměnu oken v ZŠ a MŠ. Dodavatelem bude firma Decor
Trutnov (vybráno se 4 předložených nabídek). Žádost nutno podat v předepsaných
termínech v měsíci listopadu.
- Společenství obcí Podkrkonoší se rozrostlo o nového člena, a to obec Vlčkovice v Podkrkonoší, celkový počet členů je tak 12
- starosta obce informoval o vývoji jednání a zpracování projektu na kanalizaci v obci
- starosta obce informoval o vývoji kauzy trestního oznámení na poškození jasanu v
parčíku před OÚ. Policie ČR předala případ přestupkové komisi, o výsledku bude obec
vyrozuměna
- Vlčický hřbitov - byl osloven projektant, Ing. Jiří Stratil, který provedl obhlídku stavu
hřbitova, byla mu předána kopie starého plánu hřbitovních míst, na tomto základě
zpracuje návrh na dispoziční řešení a nové využití místního hřbitova
- hřiště - v sobotu 17.11. bude další brigáda na dodělání domluvených prací
- chodník v obci - ZO doporučuje oslovit majitele jednotlivých částí pozemků, přes které
chodník vede, a vyřešit s nimi vlastnické vztahy, aby vše přešlo do majetku obce. Je to z
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důvodu zamýšlené opravy chodníku
- žádost p. Lukáše Hudíka (čp. 27) o umístění lampy veřejného osvětlení ke komunikaci u
jeho domu.
ZO pověřuje starostu a p. Pelanta, aby provedli obhlídku místa a na příštím zasedání ZO
navrhli řešení
- Vlčické noviny - další číslo by mělo vyjít v prosinci, do konce listopadu je nutno předat
ing. Ježkové náměty a příspěvky
- obecní ples - 25.1.2008, hudbu zajistí p. Trávníček (skupina Generace)
- kronika obce - ing. Ježková podala námět, aby se našel nový kronikář obce. Obec uvítá
každého zájemce, bude uveřejněna výzva v prosincovém čísle obecních novin
- webové stránky obce - ing. Ježková upozorňuje na špatnou úroveň těchto stránek, je
nutno najít nového webmastera
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 12.11.2007
ad 1) ZO schvaluje program jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2007
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO bere na vědomí zvýšení ceny za svoz KO
ad 4) ZO schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady ZŠ ve výši Kč 400 tis.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO schvaluje příspěvek na hračky ve výši Kč 5 tis.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) ZO schvaluje příspěvek na žáka s trvalým bydlištěm v obci Vlčice, ve výši Kč 3 tis. na
období dalších tří let
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 7) ZO schvaluje vypsání veřejné nabídky na p.p.č. 1586/1
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 8) ZO schvaluje příspěvek ČSŽ na dětský karneval ve výši Kč 3 tis.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

