Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 07.01.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pelant, p. Pecen, p. Mach, p. Obst, Ing. Ježková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 9/2007
3) Žádost ZŠ Komenského Trutnov o příspěvek na dopravu dětí
4) Kupní smlouva s fi RD Trutnov - prodej p.p.č. 295/5 a 295/7
5) Žádost Klubu šipkařů o finanční příspěvek na rok 2008
6) Zvýšení cen služeb
7) Program obnovy venkova
8) Žádost o příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Vlčice
9) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 9/2007
Dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP za období 11/2007, částka Kč 46.277,-.
3) Žádost ZŠ Komenského Trutnov o příspěvek na dopravu dětí
Starosta obce seznámil členy ZO se žádostí ZŠ Komenského Trutnov o placení
příspěvku na dopravu dětí z obce Vlčice autobusem OSNADO, a to z důvodu zvýšení
nákladů na dopravu. Příspěvek by měl činit Kč 1.000,- na měsíc. ZO se usneslo platit tento
příspěvek na dopravu, a to po dobu školního roku, tj. 10 měsíců.
4) Kupní smlouva s fi RD Trutnov - prodej p.p.č. 295/5 a 295/7
Starosta obce seznámil přítomné s doplněným návrhem kupní smlouvy s fi RD Trutnov,
konzultovanou s právním zástupcem. Předmětem prodeje je prodej p.p.č. 295/5 a 295/7 ve
vlastnictví obce firmě RD Trutnov pro účely výstavby rodinných domů. Za títmo účelem
byl zpracován geometrický plán s přesným vytýčením příslušných parcel. Výměra
pozemků činí: p.p.č. 295/5 - 14.573m2, p.p.č. 295/7 - 5.868m2. Ostatní vyměřené parcely
p.p.č. 295/6, 295/8, 295/9, 295/10 zůstávají v majetku obce.
5) Žádost Klubu šipkařů
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Klubu šipkařů Vlčice o příspěvek na činnost v
roce 2008. ZO navrhuje přispět klubu finanční částkou Kč 6.000,- na rok 2008.
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6) Zvýšení cen služeb
Starosta obce navrhuje, z důvodu zvýšení nákladů a růstu cen pohonných hmot, navýšit
ceny za poskytované služby obcí Vlčice občanům. Jedná se o práce malotraktorem,
traktorem, destou, bobek, doprava Avií, křovinořez, malá sekačka. Cena za zapůjčení
výsuvného žebříku, rampy a míchačky zůstává beze změn. Nový ceník bude vyvěšen na
úřední desce obce, s platností od 7.1.2008. Ceny se mění poprvé od roku 2005.
7) Program obnovy venkova
ZO projednalo nově vyhlášený program na dotace Královéhradeckého kraje na rok 2008.
8) Žádost o příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Vlčice
Starosta obce přednesl žádost ředitelky školy, Mgr. Blažkové, o poskytnutí čtvrtletního
příspěvku na neinvestiční hospodářskou činnost školy ve výši Kč 100.000,-, schválený ZO
Vlčice v 11/07. Příspěvek bude poukázán na účet školy.
9) Diskuze, různé
- obecní ples - 25.1.2008 od 20.00 hod.
- dětské hřiště - poptat se dodavatele dětských hřišť, domluvit s nimi zpracování nabídky
pro využití prostoru u asfaltového hřiště (dětský koutek)
- osvětlení asfaltového sportoviště - projednáno s odbornou firmou, nutno počkat na
příznivé počasí
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 7.1.2008
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/2007
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schválilo příspěvek ZŠ Komenského Trutnov na dopravu dětí ve výši Kč 10.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO schválilo kupní smlouvu s fi RD Trutnov
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO schválilo příspěvek klubu šipkařů na rok 2008 ve výši Kč 6.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) ZO schválilo zvýšení cen služeb
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 7) ZO schválilo podání žádosti o dotace z programu obnovy venkova v roce 2008 z
královéhradeckého kraje
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 8) ZO schválilo příspěvek na provoz zdejší ZŠ ve výši Kč 100.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

