Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 08.09.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Obst, p. Pelant, p. Pecen, p. Mach, ing. Ježková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 5
3) Zájemci o koupi: p.p.č. 1582/2 - výměra 597m2
p.p.č. 2390 - výměra 12m2
4) Různé, diskuze
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočet obce byl za období 6/2008 upraven ve výši příjmů a výdajů Kč 15.000,- a za
období 7/2008 byl rozpočet obce upraven ve výši příjmů a výdajů Kč 149.750,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP za období 6/2008 Kč 23.363,- a za období 7/2008
Kč 25.043,-. Dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP-ESF za období 6/2008 Kč 34.308,- a
za období 7/2008 Kč 25.275,-.
3) Zájemci o koupi pozemků
P.p.č. 1582/2 - výměra 597m2 - o koupi projevil zájem p. Dufek, majitel přilehlé p.p.č.
1582/1.
P.p.č. 2390 díl b) - výměra 12m2 - o koupi projevil zájem p. Lukáš Hudík, majitel přilehlé
stp.č. 25 (čp. 27).
4) Různé, diskuze
- Starosta obce informoval, že byla realizována plánovaná akce výměna oken a dveří v
místní ZŠ a MŠ, dále bylo vybudována dětské hřiště v areálu místní MŠ, vše za přispění
dotace ze SZIF ve výši Kč 500tis., kterou obec obdrží v roce 2009.
- Starosta obce informoval o realizaci dětského hřiště u asfaltového sportoviště za přispění
dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši Kč 50tis..
- Starosta obce informoval o záměru čerpat dotace na rekonstrukci kulturního domu a dále
na opravu lesních cest.
- Pokračují jednání o záměru znovuobnovení pohřbívání na místním hřbitově.
- ZO bere na vědomí konání kulturní akce v kostele sv. Vojtěcha ve Vlčicích dne
13.9.2008 od 15.00 hod.
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- Žádost pí. Hrnčířové o jednorázový finanční příspěvek z důvodu srážek z důchodu. Po
zvážení všech okolností ZO žádost zamítá.
pro 0 proti 7 zdržel se 0
- Dne 16.9.2008 se bude na sále kulturního domu konat veřejné projednání územního
plánu obce.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 08.09.2008
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednáni
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO souhlasí, aby příslušné pozemky byly nabídnuty k prodeji formou veřejné nabídky
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková

Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

