Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 14.04.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Mach, p. Obst, p. Pelant, p. Pecen, ing. Ježková
Program:
1) Schválení programu
2) Sociální zařízení
3) Dělení p.p.č. 228 a 229
4) Vjezd na komunikace p.p.č. 2375/3 a 2375/5
5) Příjezdová komunikace k domu čp. 222
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Sociální zařízení
Starosta obce informoval ZO o průběhu rekonstrukce sociálního zařízení v prostorách
sběrny a o dokončených stavebních pracech. Dokončeno je cca 2/3 prací (střecha,
rozvody, příčky apod.). Proinvestováno je cca Kč 600tis.. Stanovisko ZO se nemění a i
nadále souhlasí s úplným dokončením rekonstrukce sociálního zařízení.
3) Dělení p.p.č. 228 a 229
Starosta obce na základě usnesení ze ZO konaného dne 7.4.2008 vstoupil v jednání s
příslušnými institucemi. Z těchto jednání vyvstaly nové skutečnosti, které je nutno
projednat na dalším veřejném zasedání ZO.
4) Vjezd na komunikace p.p.č. 2375/3 a 2375/5
Tento bod přímo souvisí se skutečnostmi týkajících se p.p.č. 228 a 229, proto je to nutné
také projednat na dalším veřejném zasedání ZO.
5) Příjezdová komunikace k domu čp. 222
Tato záležitost byla projednána s majiteli příslušného pozemku (p.p.č. 168/2), p.
Ladislavem Obstem a Ing. Pavlou Ježkovou. Ti nabídli p. Petrincovi zřízení přístupu k
domu čp. 222 formou věcného břemene za úplatu, spočívajícího v právu jízdy a chůze po
p.p.č. 168/2 v šíři 3m. Nyní se čeká na vyjádření p. Petrince.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 14.04.2008
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO souhlasí s úplným dokončením rekonstrukce sociálního zařízení sběrny
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO bere na vědomí záměr dělení p.p.č. 228 a 229
ad 4) ZO bere na vědomí vjezd na komunikace p.p.č. 2375/3 a 2375/5
ad 5) ZO bere na vědomí záležitost příjezdové komunikace k domu čp. 222
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

