Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 11.01.2010
Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, ing. Ježková, p. Pelant, p. Pecen, p. Trávníček, p. Mach
Hosté: p. J. Pechan, p. Vl. Pechan st.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 10/2009
Žádost o finanční příspěvek na činnost ZŠ 1Q 2010
Žádost o navýšení příspěvku na činnost ZŠ na rok 2010 ze Kč 100tis. na Kč 120tis. čtvrtletně
Činnost sběrny druhotných surovin
Diskuze, různé

1) Program jednání
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.

2) Rozpočtové opatření č. 10/2009
Dotace od Úřadu práce Trutnov (VPP-ESF) za období 11/2009 4116 UZ 13234 Kč 49.450,Dotace od Úřadu práce Trutnov (VPP) za období 11/2009 4116 UZ 13101 Kč 62.460,Dotace od Krajského úřadu Hradec Králové na SDH 4122 Kč 2.430,Upravený rozpočet za období 11/2009 ve výši příjmů a výdajů Kč 6.240,-

3) Žádost o finanční příspěvek na činnost ZŠ 1Q 2010
Mgr. Blažková, ředitelka ZŠ a MŠ Vlčice, podala žádost o fin. Příspěvek na činnost ZŠ na 1Q 2010.
Vzhledem k tomu, že se počet dětí navýšil (od posledního navýšení rozpočtu v roce 2007 se počet
žáků zdvojnásobil) a náklady na činnost školy se tím navýšily, požádala zároveň Mgr. Blažková o
navýšení příspěvku ze Kč 100tis. na Kč 120tis. (viz bod programu č. 4). Vhledem k tomu, že
rozpočtové příjmy obce budou v roce 2010 nižší až o 30%, ZO navrhuje navýšení příspěvku
prozatím na Kč 110tis.

4) Žádost o navýšení příspěvku na činnost ZŠ na rok 2010 ze Kč 100tis. na Kč 120tis. čtvrtletně
Na základě rozhodnutí ZO (viz bod 3) se příspěvek na činnost ZŠ na rok 2010 navyšuje na Kč
110tis.

5) Činnost sběrny druhotných surovin
Po projednání problematického a ztrátového hospodaření obecní sběrny na jednání
prosincového ZO byla provedena analýza situace o obchodování sběrny, a to od roku 2004. Byly
porovnány obchodní podmínky odběratelů, vývoj cen na trhu druhotných surovin, dále byly
analyzovány druhy a objemy zpracovaných surovin v jednotlivých letech. V letech 2004-2006 byl
vývoj v obchodování poměrně stabilní, kdy průměrná cena výkupu surovin se pohybovala okolo
Kč 1,50/kg, objem cca 800tis. kg/rok. Rok 2007 byl cenově nadprůměrný (1,92Kč/kg), poté však
výkupní ceny začaly klesat, kdy v roce 2009 klesly až na 0,64Kč/kg. Přestože objem zpracovaných
surovin byl 1.266.828 kg /rok, sběrna se díky pádu cen a stagnaci na trhu druhotných surovin
dostala do ztráty, ačkoliv nedošlo k významnějšímu nárůstu nákladů na zpracování. Pokud by
tento trend měl pokračovat a pokud budou omezeny nebo úplně zastaveny prostředky od úřadu
práce na veřejně prospěšné práce, činnost sběrny by byla pro obec dále nerentabilní.
ZO projednalo možnost zavést ve sběrně výrobu papírových peletek drcením a lisováním
nakoupeného starého papíru a lepenky. Podmínky provozování této činnosti a cenové aspekty
této technologie budou do zasedání příštího ZO zjištěny. Dále budou zjištěny možnosti získání
případné dotace na tuto činnost z operačního programu životního prostředí.

6) Diskuze, různé
- Strom u pí. Hansové – strom byl prohlédnut, problematická větev seříznuta, ošetřena proti
hnilobě (natřena), strom bude dále sledován.
- Zvýšení daně z nemovitosti – přesná výše koeficientu navýšení není prozatím známa, dle
informací finančního úřadu bude navýšení každému majiteli nemovitosti propočítáno do
konce března 2010.
- Obecní ples 23.1.2010, vstupné Kč 50,-, hrát bude skupina GENERACE.
- Byla dokončena instalace nového násypného zařízení do kotelny v kulturním domě.
- Záměr instalace fotovoltaické elektrárny na budově OÚ – p. starosta informoval, že
kontaktoval s poptávkou 3 firmy, od nich postupně získává informace, s některými již ZO
seznámil. V projednávání záměru se bude pokračovat na dalším ZO.
- Žádost p. Vladimíra Pechana st. a p. Jaroslava Pechana o souhlas s instalací fotovoltaických
panelů na nemovitostech v jejich vlastnictví.
- ZO souhlasí – pro 7 proti 0 zdržel se 0
- Obec obdržela nabídku od p. Švandrlíka na zpracování nových webových stránek.

Usnesení Zastupitelstva Obce Vlčice ze dne 11.1.2010
Ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednáni
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2009
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 3) ZO navrhuje finanční příspěvek na činnost ZŠ čtvrtletně Kč 110tis.
Ad 4) ZO schvaluje čtvrtletní příspěvek na činnost ZŠ ve výši Kč 110tis.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 5) ZO bere na vědomí informace o činnosti sběrny druhotných surovin.

Zapsala: Ing. Ježková

Ing. František Cvrček
Starosta obce

Václav Pelant
Ověřovatel zápisu

Bořivoj Trávníček
Ověřovatel zápisu

