Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 07.12.2009
---------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, ing. Ježková, p. Trávníček, p. Pelant, p. Mach, p. Pecen
Hosté: p. Vl. Pechan ml., p. J. Pechan, Mgr. Blažková
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 9/2009
3) Rozpočtové provizorium obce Vlčice na rok 2010
4) Žádost p. Vladimíra Pechana o vyjádření k výstavbě bioplynové stanice
5) Termíny schůzí ZO na 1 1/2 2010
6) SOP - přehled financování, příspěvek na rok 2009 a 2010
7) Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání
2) Rozpočtové opatření č. 9/2009
Dotace z Úřadu práce Trutnov (VPP-ESF) za obdbobí 10/2009 4116 UZ 13234 Kč
73.560,- a (VPP) za obdbobí 10/2009 4116 UZ 13101 Kč 64.250.
Upravený rozpočet za období 10/2009 ve výši příjmů a výdajů Kč 448.370,- (viz příloha)
3) Rozpočtové provizorim obce Vlčice na rok 2010
Dne 23.11.2009 se sešel finanční výbor obce, který projednal hospodaření obce za
období 1-10/2009, na základě kterého sestavil rozpočtové provizorium obce Vlčice na rok
2010, a to jako vyrovnaný - výše příjmů a výdajů činí Kč 5.038.780,-.
Finanční výbor: ing. Ježková, pí. Pechanová, pí. Šafářová, za účasti pí. Trávníčkové účetní obce.
4) Žádost p. Vladimíra Pechana o vyjádření k výstavbě bioplynové stanice
P. Vladimír Pechan předložil ZO záměr na vybudování bioplynové stanice v lokalitě
bývalé “porodnice“. ZO se se záměrem seznámilo, před svým vyjádřením bude tento
záměr nejdříve konzultovat s odborem výstavby MěÚ Trutnov (ing. Schmiedlová)
5) Termíny schůzí ZO na 1. 1/2 2010
11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 7.6.

-26) SOP - přehled financování, příspěvky na rok 2009 a 2010
Starosta obce předložil ZO přehled financování SOP za rok 2009, kde došlo k překročení
nákladů o Kč 67.067,-. SOP navrhuje dofinancovat rozdíl mimořádným příspěvkem od
členských obcí ve výši Kč 6.000,-.
Příspěvek na rok 2010 - stanovená výše poplatku Kč 20.000,- + 2,- Kč/obyvatel. Přesná
výše příspěvku bude vykalkulována dle aktuálního počtu obyvatel.

7) Diskuze, různé
- Obecní ples: 23.1.2010 od 20.00 hod.
- Vzrostlý dub u pí. Hansové - bylo provedeno místní šetření o stavu stromu, je podezření,
že by část větve mohla být napadena hnilobou, navrhuje se část větve odřezat a ošetřit
speciálním prostředkem
- Žádost ČSŽ o příspěvek Kč 5.000,- na dětský karneval (nákup hraček a odměn pro děti)
ZO souhlasí
pro 7 proti 0 zdržel se 0
- Došel děkovný dopis od Obce Vlčice u Jeseníku za poskytnutý finanční dar z veřejné
sbírky
- ZO navrhuje do funkce velitele SDH Vlčice na další volební období p. Václava Pelanta
- Byla projednána aktuální situace v hospodaření HOČ, především sběrny, která je již delší
dobu ztrátová (ing.Ježková předložila přehled účetnictví). Pokud se situace
nezlepší a podmínky od úřadu práce ohledně poskytování dotací se zhorší, bude nutné
obecní sběrnu z důvodu neefektivnosti uzavřít
- Nákup nového manipulátoru či desty - ZO navrhuje pořízení jiného stroje prozatím
odložit s ohledem na vývoj hospodaření sběrny
- Byl projednán návrh investovat do fotovoltaické elektrárny (umístění např. na střeše OÚ)
ZO pověřuje starostu obce kontaktováním příslušné firmy
- Lze očekávat zvýšení daně z nemovitostí, a to s platností od ledna 2010, výše dopřesní
finanční úřad
- V prosinci vyjde další číslo Vlčických novin.
- S Mgr. Blažkovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Vlčice, byly projednávány možnosti změny v
provozu MŠ a ŠJ, a to především o školních prázdninách a dále možnosti změny skladby
jídelníčku - bez jakéhokoliv závěru a výsledku.
ZO pověřuje starostu, aby projednal s ředitelkou MŠ a ZŠ Vlčice , konkrétní změny a
závěry
- P. Michal Figera podal žádost o pokácení vzrostlého stromu
ZO pověřuje p. Trávníčka provedením místního šetření

-3Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 07.12.2009
ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) a) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
b) ZO pověřuje starostu obce schválením rozpočtového opatření za období 11-12/2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 4) ZO bere na vědomí žádost p. Pechana

ad 5) ZO schvaluje termíny ZO
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) a) ZO souhlasí s mimořádným příspěvkem ve výši Kč 6.000,-, ale podmiňuje toto
předložením čerpání rozpočtu SOP a přehledu hospodaření za rok 2009
pro 7 proti 0 zdržel se 0
b) ZO souhlasí s poukázáním příspěvku na rok 2010 na účet SOP
pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: Ing. Ježková
Ing. František Cvrček
starosta obce
Václav Pelant
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
ověřovatel zápisu

