Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 09.11.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Trávníček, p. Obst, p. Pelant, p. Mach, ing. Ježková, p. Pecen,
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 8/2009
3) Žádost ZŠ a MŠ o fin. příspěvek na nákup didaktických pomůcek a hraček pro děti Kč
5.000,4) Žádost manž. Seifertových o prodej p.p.č. 416-844m2, 417-1107m2 (koupili p.p.č.
417/3-1130m2-2RD)
5) Storno služných faktur - Vl. Pechan
6) Smlouva o smlouvě budoucí mezi RD Trutnov a Obcí Vlčice
Kupní smlouva mezi RD Trutnov a Obcí Vlčice p.p.č. 295/8 - cesta
7) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 8/2009
Dotace od ÚP Trutnov na VPP-ESF za obdbobí 9/2009 částka Kč 77.150,-, 4116 UZ
13234, dotace od ÚP Trutnov na VPP za období 9/2009 částka Kč 61.640,-, 4116 UZ
13101.
Upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů za období 9/2009 Kč 98.510,-.
3) Žádost ZŠ a MŠ o finanční příspěvek
Mgr. Milena Blažková, ředitelka ZŠ a MŠ, podala žádost o finanční příspěvek na nákup
didaktických pomůcek a hraček pro děti ve výši Kč 5.000,-.
4) Žádost manž. Seifertových o prodej parcel
Jedná se o parcely p.p.č. 416-844m2, p.p.č. 417-1107m2 (koupili p.p.č. 417/3 - 1130m2 2 RD).
5) Storno dlužných faktur - Vladimír Pechan st.
Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově čj. 114C 23/2009-40 ze dne 24.8.2009
stornujeme část dlužných faktur za p. Vladimíra Pechana st., fa.č. 28000133 částka Kč
2.536,10 a fa.č. 28000183 částka Kč 1.591,80, celkem částka Kč 4.127,90.

-26) Smlouva o smlouvě budoucí mezi RD Trutnov a Obcí Vlčice
Kupní smlouva mezi RD Trutnov a Obcí Vlčice - p.p.č. 295/8
Navrhujeme uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, týkající se pozemní komunikace na
p.p.č. 295/8, k.ú. Vlčice u Trutnova, mezi Obcí Vlčice (budoucí kupující) a fi. RD Trutnov
s r.o. (budoucí prodávající). Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu za komunikaci kupní
cenu ve výši Kč 1,-.
Navrhujeme uzavřít kupní smlouvu týkající se pozemní komunikace na p.p.č. 295/8, k.ú.

Vlčice u Trutnova, mezi Obcí Vlčice (kupující) a fi. RD Trutnov s r.o. (prodávající).
Kupující zaplatí prodávajícímu za komunikaci kupní cenu Kč 1,-.
7) Diskuze, různé
- ZO pověřuje starostu obce, aby na příští zasedání ZO pozval Mgr. Milenu Blažkovou,
ředitelku MŠ a ZŠ Vlčice, z důvodu projednání organizačních změn v provozu zařízení
MŠ, ZŠ a ŠJ
- dne 9.11.2009 proběhlo na OÚ veřejné projednání územního řízení ke kanalizaci v obci
za účasti ing. Vetterlové, ing. Schmiedlové - MěÚ Trutnov a pí. Guererové z firmy
PROVOD Ústí nad Labem
- byla zakončena akce „konzervace“ Hrádečku
- v nejbližším období bude vyhlášen program POV 2010
- o pozici kronikáře obce projevil zájem p. Husa
- ZO pověřuje starostu obce zjištěním vlasníka p.p.č. 385/2 a projevit zájem o jeho koupi
- žádost o finanční příspěvek na startovné na turnaj „HORŇÁK CUP 2009“ od FK Vlčice,
ve výši Kč 900,- a fin. příspěvek ve výši Kč 7.000,- na sítě do branek
ZO souhlasí s poskytnutím fin. příspěvku na startovné ve výši Kč 900,-, částka na sítě do
branek se prozatím zamítá a přesouvá se do příštího roku
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- byly projednány návrhy na nákup jiné “DESTY“, popř. “manipulátoru“, budou
posouzeny konktrétní nabídky
- obecní sběrna byla přihlášena do systému “EKO KOM“
- Vlčické noviny - uzávěrka dalšího čísla do 30.11.2009

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 09.11.2009
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ ve výši Kč 5.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0

ad 4) ZO nesouhlasí s prodejem po podrobném projednání situačního umístění pozemků
pro 0 proti 7 zdržel se 0

ad 5) ZO souhlasí na základě rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově se stornem výše
uvedených faktur
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) a) ZO souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí mezi Obcí Vlčice a fi. RD Trutnov s
r.o.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
b) ZO souhlasí s kupní smlouvou mezi Obcí Vlčice a fi RD Trutnov s r.o.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala Ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

