Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 10.05.2010
Přítomni: ing. Cvrček, p. Obst, p. Pelant, ing. Ježková, p. Mach, p. Pecen, p. Trávníček
Hosté: p. J. Pechan
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 4/2010
Žádost o prodej pozemku u čp. 85
Volby do ZO
Zpráva auditora
Diskuze, různé

1) Schválení programu
Starosta obce, seznámil členy ZO, s programem dnešního jednání.
2) Rozpočtové opatření č. 4/2010
Dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP-ESF za 3/2010, 4116 UZ 13234 Kč 54.000,-, dotace od
Krajského úřadu Hradec Králové – volby do PS PČR, 4111 UZ 98071 Kč 17.550,-, upravený
rozpočet za období 3/2010 ve výši příjmů a výdajů Kč 6.790,-.
3) Žádost o prodej pozemků
P. Karel Buben, nový majitel domu čp. 85, podal dne 5.5.2010 žádost o odprodej pozemků
p.p.č. 648 (výměra 159m2) a dále pozemku p.p.č. 105/2 (výměra 727m2), které jsou ve
vlastnictví obce, za účelem užívání jako zahrady a přístupu k domu čp. 85. ZO se přiklání
k odprodeji pozemků, cena bude stanovena odborným znaleckým posudkem, následně bude
vypsána veřejná nabídka na odprodej těchto pozemků.
4) Volby do ZO
Na další volební období navrhujeme sedmičlenné zastupitelstvo.
5) Zpráva auditora
Starosta seznámil členy ZO s předběžnou zprávou auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za období roku 2009. Konečná zpráva auditora bude projednána na ZO
v červnu.

6) Diskuze, různé
- Obec Vlčice děkuje Mysliveckému sdružení Vlčice za úklid příkopů podél příjezdových
silnic do obce
- ZO se usneslo, že zůstane zachován systém vyplácení motivačního příspěvku na žáka v ZŠ
Vlčice, s trvalým pobytem v obci Vlčice, tj. příspěvek bude i nadále vyplácen přímo
rodičům, období vyplácení bude říjen – listopad příslušného roku.
ZO pověřuje starostu pozváním pí. ředitelky , Mgr. Blažkové, na další jednání ZO
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
- Ve Vlčicích vznikl „Klub proti nudě“, otevřený občanský spolek
- Pozemkové úpravy v obci – firma INGEOS provedla zaměření hranice obce v linii
intravilánu – extravilánu, s touto hranicí byli seznámeni všichni majitelé příslušných
pozemků
- Obec se obrací na občany, organizace, spolky a sdružení se žádostí o pomoc při obnově a
renovaci Vlčického hřbitova.
- Obec zkontaktovala Ing. Stratila, se kterým spolupracuje na přípravě návrhu renovace
hřbitova.

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 10.5.2010
Ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 2) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 3) ZO souhlasí s veřejnou nabídkou výše uvedených p.p.
Pro 4 proti 3 zdržel se 0
Ad 4) ZO navrhuje pro nové volební období 7 členné zastupitelstvo
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 5) ZO bere na vědomí předběžnou zprávu auditora
Zapsala: Ing. Ježková
Ing. František Cvrček
Starosta obce
Václav Pelant
Ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
Ověřovatel zápisu

