Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 07.09.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Obst, p. Pelant, p. Pecen, p. Mach, ing. Ježková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 6/2009
3) Vytvoření rezervního fondu pro SoP-MAS
4) Pomoc záplavou postižené obci Vlčice u Jeseníku
5) Domov důchodců Pilníkov - žádost o poskytnutí fin. daru
6) Žádost o prořezání vrby - p. Hrdlička
Žádost o povolení ke kácení stromu - p. Petrinec
7) Různé, diskuze
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 6/2009
Dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP-ESF za období 5/2009, částka Kč 80.690,- za
období 6/2009, částka Kč 85.240,-, za období 7/2009, částka Kč 78.500,- a na VPP za
období 7/2009 částka Kč 58.020,-.
Upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů za období 5/2009, Kč 66.840,-, za období
6/2009, Kč 37.990,- a za období 7/2009, Kč 228.080,-.
3) Vytvoření rezervního fondu SoP-MAS
Navrhujeme zaslat členský příspěvek do rezervního fondu Společenství obcí Podkrkonoší,
člen MAS Království-Jestřebí hory o.p.s., ve výši Kč 20.000,- za rok 2009.
4) Pomoc záplavou postižené obci Vlčice u Jeseníku
Obec Vlčice pořádala veřejnou sbírku na pomoc občanům obce Vlčice u Jeseníku, která
byla postižena povodní. V rámci této sbírky se vybralo od občanů naší obce Kč 42.750,-.
obec Vlčice dále přispěla částkou Kč 50.000,-. Celková částka byla poukázána a účet obce
Vlčice u Jeseníku.
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5) Domov důchodců Pilníkov - žádost o poskytnutí finančního daru
Příspěvková organizace Domov důchodců Pilníkov podala žádost o poskytnutí finančního
daru na pořádané kulturní, sportovní a společenské akce, které nelze hradit z provozních
prostředků. Vzhledem k tomu, že v tomto zařízení byli a jsou umístěni občané obce
Vlčice, navrhujeme poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši Kč 5.000,-, který bude na
základě řádné darovací smlouvy převeden na účet Domova důchodců Pilníkov.
6) Žádost o prořezání vrby - p. Hrdlička
Žádost o povolení ke kácení stromu - p. Petrinec
P. Trávníček provedl místní šetření ve věci prořezání vrby a pokácení stromu.
7) Různé, diskuze
- probíhá soudní jednání ohledně pronájmu pozemků s p. Pechanem Vl. st.,
- kanalizace v obci - probíhají jednání ohledně pozemkových úprav a zřízení věcných
břemen pro vstup na příslušné pozemky (p. Pechan, p. Sobolík)
- v budově KD proběhla výměna oken a dveří v 8/09, dále bude pokračovat výměna
topného systému
- oprava poničeného plůtku u školky (poničeno při vichřici dne 23.7.2009) a vsazení nové
lípy jako náhrada za původní spadlou lípu
- instalace nového zábradlí před místní ZŠ
- výsadba nové zeleně (smrk) na místním hřišti na hranici pozemků s rod. Grünerovou.
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Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 07.09.2009
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje členský příspěvek do rezervního fondu Společenství obcí Podkrkonoší - MAS ve výši Kč 20.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru obci Vlčice u Jeseníku ve výši Kč 50.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 5) ZO schvaluje poskytnutí finančního jednorázového daru Domovu důchodců Pilníkov,
ve výši Kč 5.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) ZO souhlasí s prořezáním/pokácením uvedených stromů v období vegetačního klidu
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: Ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

