Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 08.12.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pelant, p. Obst, ing. Ježková, p. Mach, p. Pecen
Hosté: p. Pechan Vl. st., pí. Prouzová B., pí. Pechanová P.
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 8
3) Rozpočtové provizorium na rok 2009
4) Informace Rady Královéhradeckého kraje - zrušit transformaci Domova důchodců
Pilníkov
5) Dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
6) Návrh směnné smlouvy mezi Obcí Vlčice a p. Milanem Šandou
7) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 8
Upravený rozpočet za období 10/2008 ve výši příjmů a výdajů Kč 310.370,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov VPP-ESF za období 10/2008 4116 UZ 13234 Kč
91.995,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov VPP za období 10/2008 4116 UZ 13101 Kč 37.677,-.
Dotace od Krajského úřadu Hradec Králové na SDH - 4122 UZ 14004 org. 3091 Kč
5.425,-.
ZO Vlčice pověřuje starostu obce případnými úpravami rozpočtových změn do konce
roku
3) Rozpočtové provizorium na rok 2009
Finanční výbor obce Vlčice na svém zasedání dne 24.11.2008 sestavil a schválil
rozpočtové provizorium Obce Vlčice a postupuje je ke schválení ZO Vlčice. Celková
částka příjmů a výdajů je ve výši Kč 4.941.950,-. Rozpis položkově viz příloha zápisu.
4) Informace Rady Královéhradeckého kraje - zrušit transformaci Domova důchodců
Pilníkov
Starosta obce seznámil ZO s dopisem od Rady Královéhradeckého kraje ze dne
20.11.2008, kterým oznamuje zrušení záměru transformace příspěvkových organizací
odvětví sociálních služeb KHK na jinou formu poskytovatele služeb, tj. i na obce.
Oficiální stanovisko vyplyne z jednání Zastupitelstva KHK dne 11.12.2008.

5) Dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
Obec Vlčice obdržela dopis od fi. Transport Trutnov, kterým se zvyšuje poplatek za svoz
komunálního odpadu. Navýšení je odůvodněno zvýšením ceny skládkovného. Poplatek za
-2svoz KO ve Vlčicích se tedy zvyšuje o 24,- Kč na osobu a rok. Jedná se o promítnutí ceny
navýšené Transportem Trutnov v čisté výši, tedy bez dalšího příplatku, a to od 1.1.2009.
6) Návrh Směnné smlouvy mezi Obcí Vlčice a p. Milanem Šandou
Jedná se o p.p.č. 12/2 o výměře 122m2 v majetku Obce Vlčice, která bude směněna za
p.p.č. 6 o výměře 122m2 v majetku p. Milana Šandy. Záměr směnit pozemky je z důvodu
bezproblémového přístupu k obecnímu vodojemu a jeho údržbě.
7) Diskuze, různé
- termíny jednání ZO v 1 1/2 roku 2009
12.01.
09.02.
09.03.
06.04.
11.05.
08.06.
a to vždy od 18.00 hodin
- ing. Ježková předložila návrh vánočního čísla Vlčických novin
- předběžně byl projednán obsah žádosti do dotačního titulu POV KHK

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 08.12.2008
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO bere na vědomí informaci Rady Královéhradeckého kraje na zrušení transformace
Domova důchodců Pilníkov
ad 5) ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu na rok 2009
pro 6 proti 1 zdržel se 0
ad 6) ZO schvaluje návrh směnné smlouvy mezi Obcí Vlčice a p. Milanem Šandou
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Pavla Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Vávlav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

