Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 12.10.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, ing. Ježková, p. Pecen, p. Mach, p. Trávníček, p. Pelant
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 7/2009
3) Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na Czech POINT
4) ZŠ - žádost o čtvrtletní příspěvek ve výši Kč 100.000,5) Různé, diskuze
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 7/2009
Dotace od ÚP Trutnov na VPP-ESF za období 8/2009 UZ 13234 Kč 83.870,-. Dotace od
ÚP Trutnov na VPP za období 8/2009 UZ 13101 Kč 60.510,-. Dotace od Krajského úřadu
Hradec Králové na Czech POINT UZ 14008 Kč 79.840,-. Upravený rozpočet za období
8/2009 ve výši příjmů a výdajů Kč 88.420,-.
3) Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na Czech POINT
Starosta seznámil členy ZO s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace od KÚ HK na
Czech POINT ve výši Kč 79.837,-.
4) ZŠ - žádost o čtvrtletní příspěvek na neinvestiční náklady ve výši Kč 100.000,Mgr. Blažková zaslala žádost o čtvrtletní příspěvek na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ
Vlčice. Předmětná částka je zahrnuta v rozpočtu obce.
5) Různé, diskuze
- p. Jaroslav Prouza podal žádost o pokácení vzrostlých stromů v blízkosti domu čp. 56
ZO schvaluje tuto žádost
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- pí. Dagmar Hansová podala žádost o znovu prořezání vzrostlého dubu v blízkosti domu
čp. 225 - strom byl odbornou firmou prořezán (údajně zůstaly proschlé větve). P.
Trávníček provede místní šetření, k žádosti se vrátíme v měsíci listopadu.
ZO bere na vědomí
- probíhají terénní úpravy fotbalového hřiště (srovnání do roviny, překlenutí výškového
rozdílu cca 3,2m)
- byla podána žádost na T-Mobile a.s. o posílení signálu v obci pro mobilní telefony.
-2Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice, ze dne 12.10.2009
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtovné opatření č. 7/2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 3) ZO schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace od Krajského úřadu Hradec
Králové na Czech POINT
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro ZŠ na 4Q2009 ve výši Kč 100tis.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková

Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

