Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 07.04.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pelant, p. Obst, ing. Ježková, p. Pecen, p. Mach
Hosté: Mgr. Blažková, p. Hudík, p. Pechan, p. Forman, pí. Prouzová, pí. Pechanové
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2008
3) Záměr Královéhradeckého kraje převodu domova důchodců na obec, nebo OPS
4) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 1
Dotace od Krajského úřadu Hradec Králové na PD odkanalizování obce
4222 Kč 250tis.
Vratka dotace Krajskému úřadu Hradec Králové - sběrna
6402 5366 Kč 490tis.
3) Záměr Královéhradeckého kraje převodu domova důchodců na obec, nebo OPS
Starosta obce informoval, že záměr převodu domova důchodců projednaly další obce ze
Společenství obcí Podkrkonoší, a to Pilníkov, Vítězná a Dolní Olešnice, všechny se
vyjádřily kladně a projevily o projekt záměr. Pdomínkou Královéhradeckého kraje je, aby
členy nově vzniklé o.p.s. byly minimálně 3 obce a město Pilníkov.
Na základě žádosti ZO z minulého jednání o detailnější informace, starosta předložil
účetní výkazy stávajícího subjektu za rok 2006, 2007 a částečně 2008, dále ZO seznámil s
postupem Královéhradeckého kraje, který chce financovat zamýšlenou přestavbu a s tím
související akce. Výše podílu dotace by měla zůstat na úrovně cca 60%, tj. stávající stav.
Na základě projednaných skutečností ZO vyslovilo souhlas se záměrem
Královéhradeckého kraje převodu Domova důchodců Pilníkov na nově vzniklou OPS.
4) Diskuze, různé
- Nájemní smlouva s fi. Pechan na parcely stp.č. 332, p.p.č. 139/3. 581/3 - jedná se o
parcely pod a okolo objektu bývalé prodejny Jednota, která je ve vlastnictví p. Pechana.
Dne 12.10.2006 byla Obcí Vlčice vystavena fa.č. 26000375 ve výši Kč 10.800,- za
pronájem těchto pozemků za období 2005 - 2006, splatná dne 26.10.2006. V březnu roku
2007 na osobním jednání se starosta obce s p. Pechanem a pí. Pechanovou, domluvili na
úpravě této faktury, změnit období na 6-12/2005 a rok 2006, částka Kč 8.550,-. K
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dnešnímu datu nebyla tato faktura i po změně uhrazena. Z tohoto důvodu navrhujeme
stornovat tuto fakturu a vystavit novou za období 6/2005 až 12/2008.
ZO souhlasí stornovat fa.č. 26000375
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ZO souhlasí s vystavením nové faktury
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- Žádost p. Pechana o pronájem p.p.č. 228 a 229. Jedná se o pozemky, přes které vede
přístup k hospodářským objektům, jak obecní sběrny, tak k objektům fi. Pechan. Z tohoto
důvodu není možné pronajmout celou plochu těchto pozemků, ale pouze část. Za tímto
účelem se provede geometrické vytýčení nových hranic, které rozdělí stávající parcely na
více menších parcel, kde část z nich bude předmětem nájemní smlouvy. Nájemné za
užívání příslušných ploch fi. Pechan bude pak vyčísleno za období od 9.1.2006, od kdy je
majitelem těchto pozemků obec Vlčice
ZO bere na vědomí
- Žádost p. Pechana o udělení vyjímky vjezdu na silnici č. 2375/5, kde nyní platí zákaz
vjezdu.
ZO navrhuje vjezd povolit a sepsat s fi. Pechan písemnou dohodu o užívání místní
komunikace p.p.č. 2375/5, kde budou stanovena ujednání pro čištění, opravy a údržbu této
komunikace.
pro 5 proti 1 zdržel se 1
Odešel p. Mach
- Starosta obce informoval, že Obec Vlčice uspěla se žádostí o dotaci z Programu rozvoje
venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Obec žádala o dotaci na výměnu
oken, dvěří a renovaci dětského hřiště v areálu MŠ v hodnotě Kč 500tis.. Obec by měla
obdržet dotaci ve výši 90% této částky, tj. Kč 450tis.. S Mgr. Blažkovou byly domluveny
předběžné organizační práce související se stavebními pracemi.
ZO bere na vědomí
- Starosta obce informoval, že v blízké době se uskuteční mimořádné jednání ohledně
záměru výstavby kanalizace obce
ZO bere na vědomí
- Dne 24.5.2008 se na sále KD ve Vlčicích uskuteční setkání potomků rodu Zilvarů.
- Ing. Ježková zastupitelstvu předala návrh dalšího čísla Vlčických novin, které by mělo
vyjít v měsíci dubnu.
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- p. Forman se dotázal, zda již je uzavřena a schválena změna č. 1 Územního plánu obce
Vlčice. Změna č. 1 Územní plánu obce Vlčice ještě schválena není.
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ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje záměr založit obecně prospěšnou společnost spolu s obcemi za účelem
provozování sociální služby - domova pro seniory, která převezme bezúplatně
od
Královéhradeckého kraje budovu čp. 176 na stp.č. 228, stavbu bez čp. (garáž) na stp.č.
268 a stp.č. 268 a 228, vše v k.ú. Pilníkov a obci Pilníkov, movité věci a zásoby
využívané pro poskytování sociálních služeb a činnosti a práva a závazky spojená s
provozováním domova pro seniory.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

