Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 11.02.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pelant, p. Obst, ing. Ježková, p. Pecen, p. Mach
Program:
1) Schválení programu
2) Hospodaření obce v roce 2007
3) Rozpočet obce na rok 2008
4) Členský příspěvek na činnost v roce 2008
5) Žádost o příspěvek - Jaromír Kratochvíl ml.
6) Žádost okresního soudu o zvolení přísedícího soudu - pí. Květa Kasnarová
7) Termínovaný vklad obce
8) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Hospodaření obce v roce 2007
ZO projednalo výsledek hospodaření obce za rok 2007 a zprávu finančního výboru obce,
který toto projednal dne 16.1.2008 (zprávu předložila ing. Palva Ježková, předsedkyně
finančního výboru). Obojí je v příloze tohoto zápisu. Součástí je i zpráva o hospodářské
činnosti obce za rok 2007.
3) Rozpočet obce na rok 2008
ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2008, který sestavil finanční výbor dne
16.1.2008 (zprávu předložila ing. Pavla Ježková, předsedkyně finančního výboru).
Součástí je i rozpočtový výhled na rok 2009 a 2010.
4) Členský příspěvek na činnosti v roce 2008
Obec Vlčice je členem svazku Společenství obcí Podkrkonoší. Dle platných stanov je
nutno každoročně uhradit členský příspěvek na činnost, v roce 2008 výše tohoto příspěvku
činí Kč 20.856,-.
5) Žádost o příspěvek - Jaromír Kratochvíl ml.
Pan Jaromír Kratochvíl ml., občan obce Vlčice a mistr světa v silovém trojboji z roku
2007, podal žádost o příspěvek na svoji sportovní činnost, a to ve výši Kč 10.000,-.
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6) Žádost okresního soudu o zvolení přísedícího soudu pí. Květy Kasnarové
Starosta obce přednesl žádost Okresního soudu v Trutnově o zvolení přísedícího soudu, pí.
Květy Kasnarové. Zastupitelstvo obce souhlasí se zvolením pí. Kasnarové do této funkce
do konce volebního období tohoto zastupitelstva obce, tj. 2010.
7) Termínovaný vklad obce
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s možností uložit volné finanční prostředky na
termínovaný vklad u bankovního ústavu. Vzhledem k nízkým aktuálním úrokovým
sazbám a nutnosti vázat fin. prostředky na termínovaném vkladu min. 1 rok se ZO
rozhodlo zamýšlený vklad odložit a vyčkat na příhodnější podmínky pro vklad. ZO se k
tomuto bodu vrátí cca v květnu 2008.
8) Diskuze, různé
- prodej p.p.č. 1586/1 o výměře 956m2 za Kč 14.340,- p. Michalu Kantorovi ml. (čp. 135)
ZO schvaluje prodej p.p.č. 1586/1 p. Kantorovi za cenu Kč 14.340,pro 7 proti 0 zdržel se 0
- žádost p. Petrince o zřízení příjezdové cesty k RD čp. 222
ZO projednalo žádost, záležitost musí být projednána ještě s ostatními dotčenými
vlastníky pozemků
- starosta obce předložil ZO studii od Ing. arch. Stratila na renovaci vlčického hřbitova.
Další kroky v návaznosti na tuto studiii musí být projednány s církevími zástupci.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 11.2.2008
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schválilo hospodaření obce v roce 2007
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2008 i rozpočtový výhled obce na rok 2009 a 2010
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO schválilo členský příspěvek na činnost v roce 2008
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO schválilo finanční příspěvek p. Kratochvílovi ve výši Kč 10.000,-.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) ZO schválilo pí. Květu Kasnarovou jako přísedící Okresního soudu v Trutnově do roku
2010
pro 4 proti 0 zdržel se 3
ad 7) ZO bere na vědomí možnost uložení volných finančních prostředků na termínovaný
vklad.
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

