Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 10.03.2008
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pelant, p. Obst, ing. Ježková, p. Mach, p. Pecen
Hosté: p. Ján Petrinec
Program:
1) Schválení programu
2) Žádost ZŠ o poskytnutí fin. příspěvku - Kč 100tis.
3) Souhlas se směnou pozemků
4) PF ČR - převod stp.č. 296
- koupit p.p.č. 225/1, 208/2
5) Domov důchodců Pilníkov
6) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Žádost ZŠ o poskytnutí fin. příspěvku (Kč 100tis.)
Ředitelka ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Mgr. Milena Blažková, podala žádost o poskytnutí
fin. příspěvku na provoz ve výši Kč 100tis. na 2. čtvrtletí 2008.
3) Souhlas se směnou pozemků
Navrhujeme směnu pozemků p.p.č. 295/9 o výměře 1120m2 a p.p.č. 295/10 o výměře
1063m2 ve vlastnictví obce za pozemky stp.č. 265 o výměře 2270m2 a p.p.č. 581/7 o
výměře 512m2 ve vlastnictví Marie, Vladimíra a Vítězslava Machalíkových.
4) Pozemkový fond ČR - převod stp.č. 296 - koupit p.p.č. 225/1, 208/2
Obec podala žádost o bezúplatný převod pozemků stp.č. 296 o výměře 55m2 a koupi
pozemků p.p.č. 225/1 o výměře 7781m2 a 208/2 o výměře 501m2 vše ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR.
Kupní cena: 110.000,- Kč za p.p.č. 225/1
Kupní cena: 8.000,- Kč za p.p.č. 208/2
5) Domov důchodců Pilníkov
Krajský úřad Hradec Králové nyní vlastní Domov důchodců Pilníkov a nabízí jej k
bezúplatnému převodu na nově vzniklou obecně prospěšnou společnost (o.p.s.), kterou by
založilo Společenství obcí Podkrkonoší, popř. některé obce ze Společenství obcí
Podkrkonoší.
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Starosta obce ZO seznámil s úvodními informacemi a podklady k této nabídce. Zastupitelé
o nabídku projevili zájem, ale ke konečnému rozhodnutí požadují více informací a další
jednání a stanoviska ostatních zúčastněných obcí.
Jde především o vyjasnění a stanovení jednoznačných podmínek pro fungování nově
vzniklé o.p.s., její financování, správce majetku, hospodaření a získávání dotací na provoz.
6) Různé
- Obec Vlčice a SDH dle platných předpisů musí ustavit a obsadit pozici „Obecní
preventista“, v jeho kompetenci bude kontrola a prověřování požární bezpečnosti
obecních budov, kontrola hasících přístrojů apod., na požádání i soukromých objektů. Pro
tuto pozici schvaluje ZO p. Ladislava Králíka st.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- Prodej zemědělské hospodářské budovy „Davidík“ vč. stp.č. 270 ve vlastnictví obce
Vlčice panu Vladimíru Pechanovi a Jaroslavu Pechanovi, a to za cenu Kč 250tis.,
vycházející z úředního odhadu - schváleno
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- Žádost pí. Havrdové o příspěvek na podporu musherského sportu.
ZO souhlasí s finančním příspěvkem
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- Žádost p. Petrince o vyřešení příjezdové cesty k RD čp. 222. Záležitost byla projednána
za přítomnosti p. Petrince a vlastníků příslušného pozemku 168/2, jednání bude
pokračovat.
- ZO revokuje Zápis ze Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 11.2.2008, a to v bodě 6, takto:
Starosta obce přednesl žádost pí. Květoslavy Kasnarové, ZO souhlasí se zvolením pí.
Kasnarové do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnov.
ZO schvaluje se zvolením pí. Kasnarové K. do funkce přísedící u Okresního soudu v
Trutnově
pro 4 proti 0 zdržel se 3
- Žádost pí. Heleny Šmejkalové o zvolení do funkce přísedící u Okresního soudu v
Trutnově. ZO tuto žádost projednalo, na základě vyjádření Okresního soudu v Trutnově,
které Obec Vlčice obdrželo dne 10.3.2008, je již příslušná funkce obsazena pí.
Kasnarovou. Z tohoto důvodu je posouzení žádosti pí. Šmejkalové bezpředmětné a do
funkce přísedící ji již nelze zvolit.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 10.3.2008
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schválilo fin. příspěvek pro ZŠ a MŠ Vlčice na neinvestiční náklady na 2. čtvrtletí
2008, ve výši Kč 100tis.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schválilo směnu pozemků mezi Obcí Vlčice a rodinou Machalíkovou
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO schválilo bezúplatný převod pozemků a koupi pozemků od PF ČR
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO bere na vědomí bezúplatný převod Domova důchodců Pilníkov
Zapsala: Ing. Pavla Ježková
Ve Vlčicích dne 10.3.2008
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

