Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 12.05.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Pelant, p. Pecen, p. Mach, p. Trávníček, ing. Ježková, p. Obst
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 2
3) Závěrečný účet obce za rok 2007
4) Zpráva nezávislého auditora o výsledku hospodaření za rok 2007
5) Přijetí dotace (Kč 50tis.) výstavba dětského hřiště na p.p.č. 154/4
6) Diskuze
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 2
Upravený rozpočet za období 1-3/2008 - rozpočet byl upraven ve výši příjmů a výdajů Kč
298.820,-, dotace od obce Staré Buky - neinvestiční náklady na žáky ZŠ Vlčice docházející
z obce Staré Buky Kč 8.295,- (4121), dotace od Úřadu práce Trutnov na veřejně prospěšné
práce za období 3/2008 Kč 20.000,- (4116 UZ 13101).
3) Závěrečný účet obce za rok 2007
a) Plnění příjmů a výdajů za rok 2007:
příjmy celkem:
Kč 6.940,08tis.
výdaje celkem:
Kč 7.785,52tis.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plnění členění,
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a
výdajů a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní úřadu.
b) Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2007: Kč 340,66 tis.
c) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:
Základní a mateřská škola J.A.Komenského Vlčice:
celkové náklady na provoz PO činily k 31.12.2007: Kč 1.088,49tis.
Přezkoumání hospodaření provedla firma FINCO-AUDIT, spol. s r.o., Komenského 63,
Trutnov, prostřednictvím svého auditora, Ing. J. Hampela, osvědčení č. 1173, dne
16.4.2008, na základě smlouvy.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny nedostatky.
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4) Zpráva nezávislého auditora o výsledku hospodaření za rok 2007
ZO bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce a zprávou nezávislého
auditora, fi. FINCO-AUDIT, spol. s r.o.. Na základě provedeného přezkoumání
hospodaření obce auditor konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky.
5) Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje
Dotace ve výši Kč 50tis. na výstavbu dětského hřiště na p.p.č. 154/4 od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova.
6) Diskuze
- Dotace ze SZIF ve výši Kč 500tis. na opravu oken, dveří a dětského hřiště v ZŠ a MŠ
J.A.
Komenského Vlčice - práce by měly být zahájeny 1.7.2008 v budově MŠ, dále se bude
pokračovat v budově ZŠ tak, aby mohl být včas zahájen provoz obou zařízeních (MŠ a
ZŠ
- školní rok) a ve školní jídelně.
- Hřbitov ve Vlčicích - dne 13.5.2008 by měl být proveden hydrogeologický průzkum na
příslušných obecních pozemcích, za účelem provedení předepsaného rozboru a stanovení
tlecí doby. Tento rozbor je nutný k povolení obnovy pohřbívání na vlčickém hřbitově.
Průzkum bude proveden na náklady obce. Jednání o pronájmu vlčického hřbitova s jeho
majitelem (církev) budou pokračovat.
- Akce „Sanace Hrádeček“ - příslušné práce navazující na loňskou sanaci budou zahájeny
v polovině května.
- Přesun termínu dalšího jednání zastupitelstva obce z 9.6.2008 na 11.6.2008 od 18.00 hod.
- Bude pokračovat čištění obecního vodojemu.
ZO bere na vědomí
- Žádost firmy Pechan o pronájem p.p.č. 228 a p.p.č. 229 - vzhledem k tomu, že ZO za
účelem zvýšení bezpečnosti rozhodlo o oplocení areálu obecní sběrny, kde jsou obě
parcely součástí, a dále vzhledem k tomu, že přes tyto parcely je plánován svod z obecní
kanalizace, není možné tyto parcely pronajmout.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
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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. 2
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007, vč.
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2007
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí dotace z krajského programu obnovy
venkova, dotační titul 1, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
rozvoj infrastruktury“ číslo smlouvy: POV2008/130TR a tuto dotaci přijímá.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. P. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

