Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Vlčice,
konaného dne 12.01.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, ing. Ježková, p. Obst, p. Trávníček, p. Mach, p. Pecen, p. Pelant
Program:
1) Schválení programu
2) Schválení POV Obce Vlčice na rok 2009
3) Schválení Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
4) Žádost ZŠ o příspěvek
5) Žádost o příspěvek manž. Havrdových
6) Žádost o příspěvek J. Kratochvílovi nejml.
7) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Schválení „Programu obnovy venkova“ Obce Vlčice na rok 2009
1) Pokračování konzervačních prací na Hrádečku, zahájení III. etapy
2) Kulturní dům - výměna oken, dveří, rekonstrukce topení
3) Zahájení výstavby ČOV a kanalizace
4) Zahájení obnovy hřbitova
5) Zahájení rekonstrukce budovy BS-6 na peletárnu
6) Oplocení objektu obecních hal a obecní sběrny
3) Schválení Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
ZO projednalo plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Vlčice. Stávající
délka vodovodů a kanalizací čítá cca 7,4km, v hodnotě téměř 19mil. Kč (vypočteno dle
metodiky r. 2007). Obec plánuje ročně do oprav vodovodu investovat cca Kč 100tis., pro
tyto účely bude vytvářet ve svém účetnictví rezervní fond.
4) Žádost ZŠ o příspěvek
Ředitelka ZŠ a MŠ Vlčice, Mgr. Milena Blažková, podala žádost o čtrvtletní příspěvek na
neinvestiční hospodářskou činnost. Tato částka je součástí rozpočtu Obce Vlčice.
5) Žádost o příspěvek manž. Havrdových
Manželé Havrdovi podali žádost o finanční příspěvek na své sportovní aktivity
(musberský sport). S ohledem na dobrou reprezentaci Obce Vlčice, sportovní úspěchy a
pořádání sportovních aktivit pro děti místní ZŠ a MŠ, navrhujeme částku Kč 6.000,-.
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6) Žádost o příspěvek J. Kratochvíl
J. Kratochvíl podal žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 10tis., na své sportovní aktivity
(Power lifting - silový sport).
7) Diskuze, různé
- firma Pechan podala žádost o pronájem pozemků p.p.č. 237 o výměře 816m2 a p.p.č.
2606/1 o výměře 231m2, které jsou v majetku obce, a to na období 2009-2013.
Vzhledem k tomu, že část těchto pozemků má být použito pro plánovanou výstavbu
ČOV, ZO pronájem těchto pozemků neschvaluje.
- firma Pechan podala žádost o pronájem pozemků parcely zjednodušené evidence: 800 díl
1 (1.870m2), 803 (1.367m2), 804 (90m2), PK 370 (349m2), PK 371 (7.618m2), vše v
majetku Obce Vlčice, a to na období od 1.1.2009 do 31.12.2013. Výše ročního
nájemného bude 600,- Kč/ha.
ZO souhlasí s pronájmem.
- dne 11.1.2009 (neděle) poprvé od svého zvolení v roce 2006 zasedal kontrolní výbor
Obce Vlčice, ve složení KV p. Ladislav Obst, p. Filip Hans a Mgr. Milena Blažková.
Předseda předal zápis z tohoto jednání, který je přílohou dnešního zápisu.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 12.01.2009
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje Program obnovy venkova obce Vlčice na rok 2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO schvaluje fin. příspěvek ZŠ na neinvestiční náklady na 1Q2009 ve výši Kč 100tis.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO schvaluje fin. příspěvěk manž. Havrdovým ve výši Kč 6tis. na rok 2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) ZO schvaluje fin. příspěvek p. Kratochvílovi ve výši Kč 10tis. na rok 2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
p. Václav Pelant
ověřovatel zápisu
p. Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

