Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 08.06.2009
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, p. Trávníček, p. Pelant, p. Mach, p. Pecen, ing. Ježková
Hosté: p. Pechan st., pí. Bl. Prouzová, Mgr. Blažková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 5/2009
3) ZŠ - žádost o poskytnutí čtvrtletního finančního příspěvku ve výši Kč 140tis.
4) Směna pozemků mezi Obcí Vlčice p.p.č. 2392 a 2402 a Lesy ČR p.p.č. 96/2 a stp.č. 58
5) Veřejno právní smlouva s městem Trutnov
6) Žádost o povolení pokácet stromy
7) Různé, diskuze
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 5/2009
Dotace z Úřadu práce Trutnov za VPP za období 4/2009, částka Kč 74.380,- 4116 UZ
13234.
Upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů Kč 103.360,-.
3) ZŠ - žádost o poskytnutí čtvrtletního finančního příspěvku ve výši Kč 140 tis.
Mgr. Milena Blažková, ředitelka MŠ a ZŠ Vlčice, podala žádost o poskytnutí čtvrtletního
finančního příspěvku ve výši Kč 140tis.
4) Směna pozemků mezi Obcí Vlčice a Lesy ČR
Je navržena směna pozemků mezi Obcí Vlčice p.p.č. 2392 o výměře 4.154m2 a p.p.č.
2402 o výměře 11.995m2, a Lesy ČR p.p.č. 96/2 o výměře 4.692m2 a stp.č. 58 o výměře
217m2. Hodnota pozemků ve vlastnictví Obce Vlčice činí Kč 484.500,-, hodnota pozemků
ve vlastnictví Lesů ČR činí Kč 432.500,-, rozdíl v hodnotě bude vyrovnán finanční
částkou na účet obce Vlčice.
5) Věřejno právní smlouva s městem Trutnov
Obec Vlčice žádá o uzavření veřejno právní smlouvy s městem Trutnov, která by
pokrývala služby Městské policie Trutnov pro Obec Vlčice po dobu jednoho roku, a to v
rozsahu cca 100 hodin, v maximální ceně cca Kč 55.000,-. Záměr uzavřít tuto smlouvu je
v zájmu ochrany veřejného pořádku, ochrany obecního majetku a majetku a zdraví
občanů.
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6) Žádost o povolení pokácet stromy
Munzarová Libuše, Munzar Radoslav a Munzarová Hana podali žádost o povolení
pokácet 4 břízy cca 20 let staré na mokrém podkladu na p.p.č. 219, 179/2 a 179/3.
Posouzením žádosti a jejím vyřízením ZO pověřuje p. Trávníčka.
7) Různé, diskuze
- na žádost občanů se podařilo společně s obcí Staré Buky posunout autobusové spojení do
obce ve středu a pátek odjíždějící z Trutnova v 10.00 hodin na 11.00 hodin (přesný čas
bude vypsán v novém jízdním řádu)
- v měsící srpnu bude realizována výměna oken a dveří a topného systému v budově
obecního úřadu - kulturní dům
- projekt kanalizace obce - probíhají pozemková řízení s vlastníky pozemkových parcel
- Vlčický hřbitov - zpracován statický posudek na zajištění náhrobků
- p. Pechan - připomínkoval stav cesty na Čermnou a úklid posekané trávy podél hlavní
komunikace
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Usnesení Zastupitelstva Obce Vlčice ze dne 8.6.2009
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Vlčice ve výši Kč 140.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) a) ZO souhlasí se směnou pozemků (předloženy znalecké posudky na odhad ceny
nemovitostí)
pro 7 proti 0 zdržel se 0
b) ZO pověřuje startostu obce přípravou směnné smlouvy, do které musí být zaneseno
věcné břemeno - právo užívání ke směnovaným pozemků Obce Vlčice. Smlouva
bude projednána na dalším ZO.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO schvaluje záměr uzavřít veřejno právní smlouvu s městem Trutnov.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) ZO bere na vědomí žádost rodiny Munzarové.
Ve Vlčicích dne 8.6.2009
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

