Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 09.06.2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pelant, p. Obst, ing. Ježková, p. Mach
Omluveni: p. Pecen
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 3
3) ZŠ - žádost o příspěvek na neinv. náklady na 3Q 2008
4) Zprávy z kontroly OSSZ Trutnov
5) Změna koeficientu daně z nemovitostí
6) Různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočet byl upraven ve výši příjmů a výdajů Kč 78.400,- (období 4/2008).
Příspěvek od Obce Staré Buky na neinvestiční náklady: 4121 Kč 19.766,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov - VPP 4/2008: 4116 UZ 13101 Kč 17.936,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov - VPP ESF 4/2008: 4116 UZ 13229 Kč 25.234,-.
Dotace od Krajského úřadu Hradec Králové - POV - hřiště: 4222 Kč 50.000,-.
3) ZŠ - žádost o příspěvek na neinv. náklady na 3Q 2008
Mgr. Milena Blažková, ředitelka ZŠ a MŠ Vlčice, podala žádost o příspěvek na neinv.
náklady ve výši Kč 110.000,-. Částka je vyšší o Kč 10.000,- oproti původně
odsouhlaseným Kč 100.000,-., a to z důvodu navýšení záloh na elektrickou energii a
předpokládané navýšení platby za spotřebu plynu.
4) Zprávy z kontroly OSSZ Trutnov
OSSZ v Trutnově provedla ve dnech 28.5.2008 a 3.6.2008 kontrolu pojistného a plnění
úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, a to za období 1.10.2006 - 30.4.2008. Z předložených dokladů za celé kontrolované období nebyly zjištěny rozdíly.
5) Změna koeficientu daně z nemovitostí
Na základě oznámení FÚ v Trutnově bude nutné zvýšit koeficient pro daň z nemovitosti, a
to ze současného koeficientu 1 na koeficient 2-5, a to s platností od 1.1.2009. Zvýšení bude
oznámeno obecně závaznou vyhláškou, pro stanovení nového koeficientu je nutno zjistit
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další informace.
6) Různé
- termíny zasedání ZO Vlčice v II. pololetí 2008:
08.09.
13.10.
10.11.
08.12.
vždy od 18.00 hodin.
- Vlčický hřbitov - je proveden hydrogeologický průzkum firmou OHGS Ústí nad Orlicí,
na základě kterého byla stanovena tlecí doba pro toto pohřebiště na 15 let.
ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním se zástupci církve jako majitelů hřbitova a
domluvením nájemného ci majetkového vztahu, aby mohly pokračovat další investice a
udržovací práce
- Obecní hospoda - ke dni 16.6.2008 se změní nájemce, provozovnu převezme pí.
Balcarová, Pilníkov, Tovární ul. čp. 93.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 09.06.2008
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje příspěvek ZŠ na 3Q 2008 ve výši Kč 110.000,pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO bere na vědomí zprávu z kontroly OSSZ Trutnov
ad 5) ZO bere na vědomí změnu koeficientu daně z nemovitostí.
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

