Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 07.07.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Pelant, p. Pecen, p. Trávníček, p. Mach, ing. Ježková, p. Obst
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 4
3) Darovací smlouva Římskokatolická farnost - Arciděkanství Trutnov a Obec Vlčice
4) Různé, diskuze
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 4
Upravený rozpočet obce za období 5/2008 ve výši příjmů a výdajů Kč 177.740,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP 5/2008 částka Kč 11.884,- (UZ 13101)
Dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP EFS 5/2008 částka Kč 36.075,- (UZ 13229)
3) Darovací smlouva - Římskokatolická farnost - Arciděkanství Trutnov a Obec Vlčice
Na základě pověření od ZO starosta obce zahájil jednání s Římskokatolickou farností Arciděkanství Trutnov, v jejímž majetku je místní hřbitov, vstupní brána do hřbitova a
hrobka Zilvarů. Výsledkem jednání je návrh darovací smlouvy. S jejím obsahem starosta
ZO seznámil.
4) Různé, diskuze
Starosta obce informoval o postupu stavebních prací - výměna oken ve školce a škole.

-2-

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 7.7.2008
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Římskokatolickou farností - Arciděkanství Trutnov I (IČ 43465099) a Obcí Vlčice (IČ
00278441) na p.p.č. 202 o výměře 1781m2 (hřbitov), stp.č. 41 o výměře 72m2, čp. 171
vstupní brána na hřbitov, bývalý domek zvoníka s dřevěnými vraty - jiná stavba na
stp.č. 41, stp.č. 43 o výměře 32m2 jiná stavba - hrobka na stp.č. 43 (tzv. Zilvarská
hrobka) a p.p.č.202 ostatní plocha - hřbitov s kamennou ohradní zdí a kamenným
centrálním křížem, vše v k.ú. Vlčice u Trutnova zapsané na LV 181.
Zřízení věcného břemene na dobu neurčitou ve prospěch Římskokatolické farnosti Arciděkanství Trutnov I a každého dalšího vlastníka občanské vybavenosti - kostela sv.
Vojtěcha na stp.č.42 spočívá ve vstupu, průchodu a průjezdu v kteroukoliv denní a noční
dobu přes celou pozemkovou parcelu č. 202 - ostatní plocha - hřbitov. Věcné břemeno
se zřizuje dohodou za jednorázovou úplatu ve výši Kč 200,-.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala : ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

