Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 09.03.2009
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Pecen, p. Obst, ing. Ježková
Omluveni: p. Mach, p. Pelant
Hosté: Mgr. Blažková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 2/2009
3) ZŠ - žádost o poskytnutí fin. příspěvku na II. čtvrtletí 2009
4) ZŠ - rozšíření o 5 třídu
5) ZŠ - zpráva české školní inspekce
6) Sběrna - činnost
7) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 2/2009
Dotace z Úřadu práce Trutnov na VPP-ESF za období 1/2009 Kč 88.680,- položka 4116
UZ 13234.
3) ZŠ - žádost o poskytnutí fin. příspěvku na II. čtvrtletí 2009
Mgr. Blažková podala žádost o poskytnutí fin. příspěvku na II. čtvrtletí 2009 na
neinvestiční hospodářskou činnost školy ve výši Kč 100 tis.. Jedná se o částku zahrnutou v
rozpočtu obce na rok 2009.
4) ZŠ - rozšíření o 5 třídu
Mgr. Blažková, ředitelka ZŠ a MŠ J.A.Komenského Vlčice, přednesla ZO záměr na
rozšíření stávající výuky o 5 ročník, což bude obnášet i přijetí dalšího kvalifikovaného
pedagoga do stávajícího učitelského sboru. Zároveň ZO seznámila s koncepcí dalšího
rozvoje školy.
5) ZŠ - zpráva české školní inspekce
Ve dnech 7.-9.1.2009 proběhla v místní ZŠ a MŠ česká školní inspekce. Výsledná
hodnotící zpráva vyzněla velmi pozitivně a pochvalně.
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6) Sběrna - činnost
Starosta, s odvoláním na závěry minulého ZO, seznámil přítomné s aktuální situací ve
sběrně. Část skladových zásob se podařilo vyskladnit, zároveň na účet přibyly fin.
prostředky vybírané za výkup papíru za období leden a únor 2009 (poplatek za recyklaci)
ve výši Kč 48 tis.. Aktuální stav skladových zásob je cca 172 tun papíru a lepenky. S
obchodními partnery se nadále jedná.
7) Diskuze, různé
- žádost o příspěvek pro Fotbalový klub Vlčice - nově založený „Fotbalový klub Vlčice“,
čítající 12 hráčů, podal žádost o příspěvek na činnost (startovné, dresy)
ZO rozhodlo o výši příspěvku Kč 1.000,- na startovné a dále odsouhlasilo investici do
vlastních dresů ve výši Kč 4.800,- s použitím znaku Obce Vlčice na dresy
pro 5 proti 0 zdržel se 0
- žádost obce do SZIF o dotaci na akci „KD Vlčice“ - starosta obce informoval, že žádost
o fin. dotaci nebyl úspěšná.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 9.3.2009
ad 1) ZO schválilo program dnešního jednání
pro 5 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2009
pro 5 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schválilo žádost ZŠ a MŠ o fin. příspěvek ve výši Kč 100 tis.
pro 5 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO souhlasí s rozšíření ZŠ o 5 ročník
pro 5 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO bere na vědomí zprávu české školní inspekce
ad 6) ZO navrhuje činnost sběrny prozatím zachovat a k problému se vrátit cca v květnu až
červnu 2009
Zapsala: Ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu
Ladislav Obst
ověřovatel zápisu

