Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 10.12.2007
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Pelant, p. Obst, p. Mach, p. Pecen, p. Trávníček
Omluvena: ing. Ježková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové provizorium na rok 2008
3) Kupní smlouva na p.p.č. 295/5 s firmou RD Trutnov
4) Termíny jednání ZO Vlčice v I. polovině roku 2008
5) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové provizorium obce na rok 2008
Starosta obce seznámil členy ZO s rozpočtovým provizoriem obce na rok 2008, který
zpracoval finanční výbor dne 14.11.2007.
3) Kupní smlouva na p.p.č. 295/5 s firmou RD Trutnov
Je třeba ještě smlouvu dopracovat, jelikož není doložen geometrický plán a další drobné
nejasnosti.
4) Termíny jednání ZO Vlčice v I. polovině roku 2008
07.01.
11.02.
10.03.
07.04.
12.05.
09.06.
5) Diskuze, různé
- žádost o pokácení stromů u domu pí. Kacerovské - není jasné, o které stromy se jedná
- prořezání cesty na Čermnou - zajistí p. Mach, p. Obst, p. Trávníček
- osvětlení hřiště + přidání 2 světel veřejného osvětlení na Dolních Vlčicích
- informace o novém výtisku „Vlčických novin“
- žádost o pokácení a prořeznání stromů na p.p.č. 469 - ost. plocha - p. M. Figera
ZO bere na vědomí a žádá o přesný seznam stromů určených ke kácení, příp. postoupí
toto jednání MěÚ Trutnov - odbor životního prostředí.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 10.12.2007
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2008
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO navrhuje schválení kupní smlouvy posunout na příští jednání ZO Vlčice (tj.
7.1.2008)
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO schvaluje termíny jednání ZO Vlčice na 1. pololetí 2008
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bedřich Mach
ověřovatel zápisu

