Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 09.02.2009
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, p. Mach, p. Pecen, p. Pelant, p. Trávníček, ing. Ježková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 1/2009
3) Rozpočtový výhled na rok 2010 a 2011
4) Rozpočet obce na rok 2009
5) Výsledek hospodaření obce za rok 2008
6) Výsledek HOČ za rok 2008
7) Zvýšení odměn členů ZO od 1.1.2009
8) Žádost mysliveckého sdružení o příspěvek na krmivo pro zvěř
9) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 1/2009
Dotace od Úřadu práce Trutnov (VPP-ESF) za období 12/2008 položka 4116 UZ 13234
Kč 82.890,-. Dotace od Úřadu práce Trutnov (VPP) za období 12/2008 položka 4116 UZ
13101 Kč 28.900,-.
3) Rozpočtový výhled na rok 2010 a 2011
Rozpočtový výhled obce byl sestaven a schválen finančním výborem obce dne 26.1.2009
na rok 2010 ve výši Kč 6.003 tis. a na rok 2011 ve výši Kč 5.998 tis. na straně příjmů a
výdajů.
4) Rozpočet obce na rok 2009
Finanční výbor obce dne 26.1.2009 sestavil a schválil rozpočet obce na rok 2009, a to jako
vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč 5.424.750,-. Položkový rozpis rozpočtu je nedílnou
součástí tohoto zápisu. Finanční výbor postoupil sestavený rozpočet k odsouhlasení
zastupitelstvu obce.
5) Výsledek hospodaření obce za rok 2008
Finanční výbor obce dne 26.1.2009 projednal výsledek hospodaření obce za rok 2008 a
postupuje ho ZO:
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daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
příjmy celkem

4 743 262,07
726 661,40
998 384,2 255 634,99
8 723 942,46

běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem

6 110 820,22
2 617 386,30
8 728 206,52

Hospodářský výsledek

-

4 264,06

Hospodářský výsledek obce bude přezkoumán řádným auditorem.
6) Výsledek HOČ obce za rok 2008
Finanční výbor obce projednal dne 26.1.2009 výsledek hospodářské činnosti obce za rok
2008 a postupuje ho k projednání ZO:
příjmy:
2 195 814,97
výdaje:
2 317 875,83
celkem:
- 122 060,86
z toho střediska:
voda
+ 85 863,les
+ 258 888,96
sběrna
- 136 826,54
doprava
- 327 731,23
Podrobný rozpis položek je nedílnou součástí tohoto zápisu. ZO projednalo negativní
výsledek hospodaření na střediscích sběrna a doprava, které souvisejí především se
špatným vývojem na trhu druhotných surovin. Současná výše zásob na skladě (zpracované
suroviny) je cca ve výši 246.000 kg. V nadcházejícím období je nutné sledovat vývoj na
trhu a výkupní ceny, aby se výše zásob snížila, ale za přijatelné prodejní ceny. Pokud se
situace nezlepší, bude nutné zvážit další fungování činnosti sběrny, popř. její úplné
uzavření. K problému se ZO vrátí na dalším zastupitelstvu.
7) Zvýšení odměn členů ZO od 1.1.2009
Dle vyhlášky č. 20/2009 Sb. se zvyšuje odměna členům ZO od 1.1.2009.
Odešel p. Pelant
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8) Žádost mysliveckého sdružení o příspěvek na krmivo pro zvěř
Místní myslivecké sdružení podalo žádost o příspěvek na krmivo pro zvěř.
9) Diskuze, různé
- Starosta obce informoval o záměru Mgr. Blažkové, ředitelky místní ZŠ a MŠ, otevřít 5.
postupový ročník od školního roku 2009/2010. Bližší informace podá Mgr. Blažková na
březnovém ZO.
- Povodňový plán obce - starosta obce předložil ZO aktualizovaný Povodňový plán obce
ke schválení.
ZO schvaluje aktualizovaný povodňový plán obce
pro 6 proti 0 zdržel se 0
- Obec Vlčice obdržela nabídku zřídit na obecním úřadě pracoviště „CZECH POINT“.
Vzhledem k tomu, že se tím zvýší kvalita služeb občanům a zároveň se tím splní i
povinnost vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb. o elektronické komunikaci ZO souhlasí
ZO souhlasí se zřízením totoho pracoviště
pro 6 proti 0 zdržel se 0
- Nedílnou součástí zápisu je i zápis z finančního výboru obce, konaného dne 26.1.2009 ve
složení: Ing. Ježková, pí. Šafářová, pí. Pechanová, za účasti účetní obce, pí. Trávníčkové.

–
–
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 9.2.2009
ad 1) ZO schvaluje program dnešního zasedání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO bere na vědomí rozpočtový výhled obce na rok 2010 a 2011
ad 4) ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce Vlčice za rok 2008.
ad 6) ZO bere na vědomí výsledek HOČ za rok 2008.
ad 7) ZO schvaluje zvýšení odměn ZO od 1.1.2009.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 8) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 3.500,-, a to na krmivo a léky pro
zvěř
pro 6 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

