Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 10.11.2008
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pelant, p. Obst, p. Pecen, p. Mach, ing. Ježková
Hosté: Mgr. Blažková, p. Pechan Vl.st., pí. Prouzová, p. Pechan J.
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 7
3) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
4) Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost klubu šipkařů
5) Žádost Ing. Dušana Dufka o koupi p.p.č. 1582/2 za cenu 52,- Kč/m2
6) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočet obce byl upraven ve výši příjmů a výdajů Kč 166.820,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP-ESF - za 9/2008 4116 UZ 13229
částka Kč 96.987,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP za 9/2008 4116 UZ 13101 částka Kč 32.864,-.
Dotace od Krajského úřadu Hradec Králové na Hrádeček 4122 Kč 90.000,-.
Příspěvek od Obce Staré Buky na jejich žáky 4121 Kč 11.930,-.
Oprava UZ na dotaci od Ministerstva kultury Praha z UZ 34055 na UZ 34002 Kč
300.000,-.
3) Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
Mgr. Blažková podala žádost o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na
neinvestiční činnost školy ve výši Kč 30.000,- do konce kalendářního roku 2008 a ve výši
Kč 15.495,- do konce ledna roku 2009. Jako důvod ZO seznámila s kauzou nesprávného
vyplácení dávek nemocenského pojištění pro pí. Marcelu Bubeníčkovou za období od
25.1.2007 do 30.9.2007. Celý případ byl projednán s příslušnými úřadu, zejména pak s
OSSZ Trutnov, za účasti Mgr. Blažkové a Ing. Cvrčka.
Kauza byla konzultována i s právním zástupcem, ale povinnost uhradit dlužnou částku
zůstává.
4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost klubu šipkařů
Klub šipkařů Vlčice podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce
2009 ve výši Kč 10.000,-.
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5) Žádost Ing. Dušana Dufka o koupi p.p.č. 1582/2 za cenu Kč 52,-/m2
Ing. Dušan Dufek podal znovu žádost o koupi p.p.č. 1582/2, kde souhlasí s navrženou
kupní cenou Kč 52,-/m2, která byla stanovena odhadcem
6) Diskuze, různé
- P. Ryba podal žádost o pokácení 3 stromů - vzrostlých smrků - na svém pozemku.
Žádost posoudí na místě p. Trávníček.
- P. Štěpánek podal žádost o pokácení a odstranění vzrostlých stromů na svém pozemku
podél silnice.
Žádost posoudí na místě p. Trávníček
- Směna pozemků s manž. Grünerovými - v návaznosti na minulé zasedání ZO dne
13.10.2008. Starosta obce projednal s manž. Grünerovými navržené podmínky směny.
Bylo nutné vyhotovit nový geometrický plán, kde byly dopřesněny konečné výměry
všech pozemků. Tyto skutečnosti ovlivnily i konečné finanční ohodnocení směnovaných
pozemků, proto na základě nového geometrického plánu je nutné podmínky směny
pozemků s manž. Grünerovými znovu projednat.
ZO souhlasí se směnou za dopřesněných podmínek a pověruje starostu obce
projednáním s manž. Grünerovými.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- Podání žádosti do SZIF - rekonstrukce oken, dveří a topení v KD Vlčice - částka cca Kč
3.550.000,-.
- Převzetí Domova důchodců Pilníkov se odkládá na 1. čtrvtletí roku 2009.
- Manž. Jedličkovi a pí. Křivská nabízí obci Vlčice k odkoupení části p.p.č. 186/1, jejíž
jsou vlastníky.
Odkoupení této parcely, popř. její části, ZO navrhuje až po dokončení projektu
odkanalizování obce Vlčice.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- 18. obecní ples - 24.1.2009.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 10.11.2008
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) a) ZO souhlasí s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku ve výši Kč 30.000,-.
b) ZO navrhuje v jednání této kauze pokračovat a obrátit se o pomoc např. na kancelář
ombucmana ČR, protože uhrazení dlužné částky bylo zapříčiněno nečinností úřadů
státní správy a ne chybou ZŠ a MŠ Vlčice, ani Obecního úřadu Vlčice.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku pod podmínkou, že každý člen klubu odpracuje
10 brigádnických hodin ve prospěch obce. Finanční částka bude proplácena proti
předloženým účtům.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO souhlasí s prodejem pozemku Ing. D. Dufkovi.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: Ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

