Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 06.04.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, p. Pecen, p. Pelant, p. Mach, p. Trávníček, ing. Ježková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 3/2009
3) Zpráva nezávislého auditora o hospodaření obce za rok 2008
4) Prodej části p.p.č. 2390, díl b) o výměře 12m2 za cenu Kč 456,- - p. L. Hudík
5) Různé, diskuze
1) Schálení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 3/2009
Dotace z Úřadu práce Trutnov položka 4116 UZ 13234 za období 2/2009 Kč 82.970,-,
upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů Kč 43.350,- (viz příloha).
3) Zpráva nezávislého auditora o hospodaření obce za rok 2008
ZO bylo seznámeno se zprávou nezávislého auditora o hospodaření obce za rok 2008.
Audit provedla firma FINCO-AUDIT, spol. s r.o. dne 16.3.2009. Na základě provedeného
přezkoumání hospodaření ÚSC auditor konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky.
4) Prodej části p.p.č. 2390, díl b) o výměře 12m2 za cenu Kč 456,- - p. Lukáš Hudík
Pan Lukáš Hudík podal žádost o prodej p.p.č. 2390 díl b) v k.ú. Vlčice u Trutnova.
5) Různé, diskuze
- prosba - dopis - vlčických občanů - připomínky k dopravnímu spojení z Pilníkova a
Trutnova do Vlčic - žádost o úpravu autobusového spojení tak, aby byla zajištěna
doprava od lékaře a z úřadů. Nutno projednat s OSNADO Trutnov a s obcí Staré Buky.
- pokračují přípravné práce na renovaci vlčického hřbitova
- Česká inspekce životního prostředí připomínkovala míru prořezání některých dřevin v
katastru obce Vlčice
- bude umístěn nový sloup veřejného osvětlení - zadní cesta za zámkem
- dne 2.4.2009 proběhlo jednání ve věci změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje - výstavba kanalizace ve Vlčicích a ČOV v Pilníkově.
Královéhradecký kraj nechal na vlastní žádost zpracovat nezávislé hodnocení celého
projektu odkanalizování firmou Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.. Závěry
tohoto hodnocení budou předmětem jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje v
dubnu či květnu. ZO Vlčice bude s výsledky jednání obeznámeno.

-2Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 6.4.2009
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008, vč.
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 - bez zjištěných nedostatků
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) a) ZO schvaluje prodej p.p.č. 2390, díl b) o výměře 12m2, cena veřejné nabídky činila
38,- Kč/m2, celková cena za uvedenou část činí Kč 456,b) ZO schvaluje prodej jedinému zájemci z veřejné nabídky, p. Lukáši Hudíkovi
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

