Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 12.04.2010
Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, ing. Ježková, p. Trávníček, p. Mach, p. Pelant, p. Pecen
Hosté: p. Jaroslav Pechan
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schválení programu
Rozpočtové opatření
Žádost ZŠ o fin. příspěvek ve výši Kč 110.000,Žádost o změnu územního plánu
Veřejná nabídka na odkoupení p.p.č. 2241 v ZM
Žádost manž. Seifertových o odprodej p.p.č. 416
Jmenování zapisovatelky OVK
Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 3/2010
Dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP-ESF za období 2/2010 4116 UZ 13234 Kč 48.960,upravený rozpočet za období 1-2/2010 ve výši příjmů a výdajů Kč 67.130,3) Žádost ZŠ Vlčice o finanční příspěvek
Mgr. Blažková podala žádost o fin. příspěvek ve výši Kč 110.000,- na čtvrtletní činnost
školy. Výše příspěvku je v souladu se schváleným rozpočtem.
4) Žádost o změnu územního plánu
Dne 2.4.2010 podal p. Evžen Malý, vlastník nemovitosti čp. 219 (penzion Pod Hrádečkem)
v k.ú. Hrádeček, žádost o povolení změny územního plánu, která by se týkala pozemku
parc.č. 174. Zde má žadatel záměr vybudovat dva rekreační domky a dětský lyžařský vlek
a rozšířit tak své rekreační služby. Pozemek parc.č. 174 je v majetku PF ČR.

5) Veřejná nabídka na odkoupení p.p.č. 2241
S odvoláním na zasedání ZO dne 8.3.2010 byla vypsána veřejná nabídka na odkoupení
p.p.č. 2241 v ZM o výměře 1053m2. Přihlásil se jediný zájemce, p. Lukáš Hudík, cena
stanovená znalcem je 20,-Kč/m2.
6) Žádost manž. Seifertových o odprodej p.p.č. 416
Dne 30.3.2010 podali manž. Seifertovi opětovně žádost o odprodej p.p.č. 416 o výměře
844m2 (1. žádost projednána dne 9.11.2009 se záporným stanoviskem ZO). ZO své
stanovisko nezměnilo a s prodejem daného pozemku nesouhlasí.
7) Jmenování zapisovatelky OVK
Ve dnech 28. – 29.5.2010 proběhnou volby do Parlamentu ČR. Starosta obce navrhuje
jako zapisovatelku okrskové volební komise pí. Alenu Trávníčkovou.
8) Diskuze, různé
- Převody pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví obce Vlčice
ZO souhlasí s bezúplatným převodem stp.č. 296 v k.ú. Vlčice u Trutnova, který byl
vytvořen geometrickým plánem č. 387 – 12/2010 ze dne 3.3.2010 z pozemku stp.č.
296 v k.ú. Vlčice u Trutnova, podle § 5 písm. d) zák.č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, z vlastnictví ČR, ze správy PF ČR do vlastnictví Obce Vlčice
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
ZO souhlasí s úplatným převodem p.p.č. 2790 v k.ú. Vlčice u Trutnova, který byl
vytvořen geometrickým plánem č. 387 – 12/2010 ze dne 3.3.2010 z pozemku stp.č.
296 v k.ú. Vlčice u Trutnova, podle § 5 odst. 6 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, z vlastnictví ČR, ze správy PF ČR do vlastnictví Obce Vlčice
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
ZO souhlasí s úplatným převodem p.p.č. 208/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova, který byl
vytvořen geometrickým plánem č. 386 – 11/2010 ze dne 25.2.2010 z pozemku p.p.č.
208/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova, podle § 5 odst. 6 zák.č. 95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, z vlastnictví ČR, ze správy PF ČR do vlastnictví Obce Vlčice.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
ZO souhlasí s úplatným převodem p.p.č. 225/1 v k.ú. Vlčice u Trutnova podle § 5
odst. 6 zák.č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví ČR, ze správy PF
ČR do vlastnictví Obce Vlčice
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
-

Ve středu 7.4.2010 proběhla v Pilníkově informativní schůzka s firmou Provod, za
účasti starostů Města Pilníkov a Obce Vlčice, ohledně vývoje projektu ČOV a
kanalizace. Firma Provod sdělila, že žádost o dotaci na výstavbu ČOV byla podána
v lednu 2010 na Ministerstvo zemědělství ČR, žádost o dotaci na výstavbu kanalizace
bude podána v září 2010.
ZO bere na vědomí

-

Fotovoltaická elektrárna – ze strany ČEZ bylo plošně pozastaveno uzavírání smluv na
odběr el. Energie z FV elektráren s tím, že se musí vyjasnit nové podmínky ve

fotovoltaice. Po té bude možno opět uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích. Do té
doby je nutno vyčkávat. Prozatím bude provedena oprava střechy na budově OÚ, se
zpracovatelskou firmou již bylo jednáno.
-

Společenství obcí Podkrkonoší opět vyhlásilo soutěž pro děti SOP s názvem „Přehrada
Tešnov – co o ní víme?“ Vyhodnocení soutěže proběhne 18.6.2010 ve Vítězné
Hájemství.

-

Hřbitov – byla projednána schůzka s p. Fidlerem z MěÚ Trutnov.

-

P. Obst předložil ZO návrh na zakoupení malého sekacího traktůrku na údržbu
veřejné zeleně v obci. Budou posouzeny konkrétní varianty.

Usnesení Zastupitelstva Obce Vlčice ze dne 12.04.2010
Ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 3) ZO schvaluje fin. příspěvek pro ZŠ Vlčice na neinvestiční náklady na 2Q2010 ve výši Kč 110.000,Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 4) ZO navrhuje vydat oznámení o záměru Obce Vlčice o provedení změny č. 2 územního plánu se
lhůtou podání žádosti o provedení změny na OÚ Vlčice do 31.8.2010. Po uplynutí této lhůty budou
všechny případné žádosti posouzeny a následně bude rozhodnuto, zda bude o změně územního
plánu obce požádáno.
Ad 5) ZO schvaluje prodej p.p.č. 2241 v ZM o výměře 1053m2 za cenu Kč 21.000,- p. Lukáši Hudíkovi.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 6) ZO nesouhlasí s prodejem daného pozemku
Pro 0 proti 7 zdržel se 0
Ad 7) ZO schvaluje jmenování zapisovatelkou OVK p. Alenu Trávníčkovou – účetní OÚ
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ve Vlčicích dne 12.4.2010
Zapsala: ing. Ježková

Ing. František Cvrček
Starosta obce

Václav Pelant
Ověřovatel zápisu

Bořivoj Trávníček
Ověřovatel zápisu

