Obec Vlčice,
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 08.02.2010
Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, p. Mach, p. Trávníček, ing. Ježková, p. Pelant, p. Pecen
Hosté: p. Vl. Pechan st., p. J. Pechan

Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 1/2010
3) Hospodaření obce za rok 2009, hospodaření HOČ za rok 2009, rozpočet obce na rok 2010,
rozpočtový výhled na rok 2011-2012
4) HOČ – sběrna druhotných surovin
5) Kanalizace obce Vlčice
6) Žádosti o příspěvek
7) Kácení stromů
8) Diskuze různé

1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 1/2010
Dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP za období 12/2009 4116 UZ 13101 Kč 51.230,-.
Dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP-ESF za období 12/2009 4116 UZ 13235 Kč 65.950,-.
3) Hospodaření obce za rok 2009, HOČ za rok 2009, rozpočet obce na rok 2010, rozpočtový
výhled obce na rok 2011-2012
Dne 2.2.2010 zasedal finanční výbor obce (ing. Ježková, pí. Pechanová, pí. Šafářová) za účasti
účetní obce, pí. Trávníčkové. Projednal hospodaření obce a HOČ za rok 2009, kde
hospodaření obce skončilo ziskem Kč 473.418.35, hospodaření HOČ skončilo ztrátou Kč
52.820,45 (detailní rozpis viz zápis z fin. výboru, který je součástí zápisu ze ZO). Dále fin.
výbor projednal, sestavil a schválil rozpočet obce na rok 2010, a to jako vyrovnaný, ve výši
příjmů a výdajů Kč 5.394.470,- (viz příloha). Dále byl projednán rozpočtový výhled na rok
2011 (Kč 5.998tis.) a na rok 2012 (Kč 5.990tis.). Finanční výbor vše sumarizoval do zápisu a
postupuje ho ke schválení ZO.

4) HOČ – sběrna druhotných surovin
ZO posoudilo ekonomické výsledky sběrny za uplynulý rok 2009, kde hospodaření skončilo
ztrátou Kč 178.615,62. Vzhledem k tomu, že i v roce 2008 bylo hospodaření ztrátové
(136.826,54) a že vývoj na trhu druhotných surovin stagnuje a výkupní ceny jsou velmi nízké,
je provozování sběrny nadále pro obec nerentabilní. Tuto skutečnost dokazují i provedené
ekonomické přehledy a rozbory obchodování, kde ani v nejbližším období nelze očekávat
zlepšení situace. Další nepříznivou skutečností je fakt, že úřad práce již nebude poskytovat
dotace na veřejně prospěšné práce, maximálně na 1 pracovníky, tudíž placení mezd
pracovníkům sběrny z obecního rozpočtu by bylo dalším významným nákladem. ZO dále
projednalo informace o možnosti provozovat zde náhradní činnost, tj. zakoupit lis na výrobu
papírových peletek a tyto produkty dále prodávat s ohledem na dostupné podklady je
výkupní cena peletek nyní mnohem vyšší než cena ostatních alternativních paliv, a to až o
více než Kč 100,-. Investice do tohoto zařízení by navíc obnášela náklad cca Kč 500.000,-.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme pozastavit činnost obecní sběrny
pozastavit, a to od 1.4.2010 do 31.12.2010, veškeré vybavení sběrny prozatím zůstane
v majetku obce.
5) Kanalizace obce Vlčice
Starosta obce seznámil ZO s rozhodnutím Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kde se
plánovaná trasa kanalizace v obci Vlčice zkracuje o trasu „Horní Vlčice“ z důvodu malé
hustoty obyvatel na řídké osídlenosti – viz schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje ze dne 16.12.2009. Pořizovací náklady jsou stanoveny minimálně ve
výši Kč 30,9mil. S ohledem na tuto skutečnost ZO pověřuje starostu obce vyvolat jednání
společně s městem Pilníkov s fi. PROVOD o dalším vývoji situace, především v oblasti dotací.
6) Žádosti o příspěvek
- Myslivecké sdružení Vlčice požádalo o finanční výpomoc na nákup medikované soli a
léčiva pro zvěř ve výši Kč 3.900,- Klub šipkařů DC Vlčice podalo žádost na činnost klubu v roce 2010 ve výši Kč 10.000,- Žádost manželů Havrdových o příspěvek na sportovní činnost (musherský sport).
S ohledem na dosažení sportovních úspěchů a na akce pořádané pro místní MŠ a ZŠ,
navrhujeme příspěvek ve výši Kč 4.500,- na rok 2010
- Žádost p. Jaromíra Kratochvíla nejml. o finanční příspěvek ve výši Kč 10.000,- na silový
sport. S ohledem na dosažené sportovní úspěchy navrhujeme fin. příspěvek ve výši Kč
10.000,-, s podmínkou lepší prezentace obce Vlčice jako domovské obce.
- Žádost FK Vlčice – malá kopaná - o finanční příspěvek ve výši Kč 7.000,- na sítě do
branek.
7) Kácení stromů
Žádost o pokácení stromu u domu čp. 50 – Vladimír Machalík, žádost o povolení pokácení
stromu u domu čp. 91 – Jana Bůžková, obojí z důvodu stínění a ohrožení dotčených staveb.
8) Diskuze a různé
- P. starosta informoval o průběhu jednání ohledně zřízení fotovoltacké elektrárny,
v současné době se jedná s ČEZ o podmínkách výkupu el. Energie

-

Obec bude instalovat „odpočívadlo“ (2 lavice a stůl) na trase cyklostezky u hospody
s pomocí prostředků Společenství obcí Podkrkonoší.
P. Švandrlík předal návrh nových obecních stránek Vlčice.

Usnesení Obecního zastupitelstva obce Vlčice ze dne 8.2.2010

ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 3) a) ZO bere na vědomí hospodaření obce za rok 2009
b) ZO bere na vědomí hospodaření HOČ za rok 2009
c) ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2010
pro 7 proti 0 zdržel se 0
d) ZO bere na vědomí rozpočtový výhled obce na rok 2011 a 2012
ad 4) ZO schvaluje pozastavení činnosti obecní sběrny, a to od 1.4.2010 do 31.12.2010
pro 6 proti 0 zdržel se 1
ad 5) ZO bere na vědomí situaci kanalizace v obci Vlčice
ad 6) a) ZO schvaluje fin. příspěvek pro MS Vlčice ve výši Kč 3.900,pro 7 proti 0 zdržel se 0
b) ZO souhlasí s poskytnutím fin. příspěvku pro Klub šipkařů ve výši Kč 5.000,- na rok
2010
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
c) ZO schvaluje fin. příspěvek manž. Havrdovým ve výši Kč 4.500,pro 7 proti 0 zdržel se 0
d) ZO schvaluje fin. příspěvek J. Kratochvílovi nejml. ve výši Kč 10.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
e) ZO schvaluje fin. příspěvek pro FK Vlčice ve výši Kč 7.000,pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) ZO pověřuje p. Trávníčka provedením místního šetření.
Zapsala: Ing. Ježková
Ing. František Cvrček
Starosta obce
Václav Pelant
Ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
Ověřovatel zápisu

