Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 17.05.2010
Přítomni: ing. Cvrček, ing. Ježková, p. Obst, p. Trávníček, p. Pelant, p. Pecen, p. Mach
Program:
1) Schválení programu
2) Nabídka Úřadu práce Trutnov – navýšení VPP
3) Hřbitov
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) Nabídka Úřadu práce Trutnov – navýšení VPP
OÚ Vlčice obdrželo od Úřadu práce Trutnov nabídku na navýšení počtu pracovníků na
veřejně prospěšné práce. ZO projednalo možnost znovu obnovení provozu v obecní
sběrně, vzhledem k aktuálnímu růstu výkupních cen papíru, dále zvážilo využitelnost
těchto pracovníků na údržbu veřejných prostranství (veřejná zeleň, hřbitov, terénní
úpravy hřiště apod.)
3) Hřbitov
Na hřbitově započaly terénní úpravy a obnovovací práce. ZO se seznámilo s návrhem Ing.
Stratila na nové využití prostoru hřbitova, kde se počítá se zrušením části starých
německých hrobů. ZO provedlo obhlídku hřbitova a usneslo se , že původní stará část
(původní německé hroby) zůstane zachována a v rámci možností bude postupně
provedena její renovace (očištění náhrobků, znovuosazení poničených částí, odstranění
náletových dřevin, doplnění chybějících přístupových chodníků, apod.). Dále ZO rozhodlo,
že k novému využití, tj. zřízení nových hrobových míst a urnového háje, bude prozatím
využita západní část hřbitova. V linii mezi západní stranou Zilvarovské hrobky a kaplí
kostela se oddělí stará a nová část hřbitova (budou zde např. osazeny okrasné parkové
dřeviny) a od této linie směrem k západní hřbitovní zdi budou provedeny terénní úpravy
(např. terasovité rozčlenění svažujícího se terénu), aby zde mohly být postupně
umísťovány nová hrobová místa. ZO dále navrhuje, aby se ve Vlčických novinách a na
vývěskách obce zveřejnila výzva občanům, že na obecním úřadě se mohou hlásit zájemci
o zřízení hrobového místa na nově upraveném vlčickém hřbitově.

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 17.05.2010
Ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 2) ZO pověřuje starostu obce projednáním aktuálních obchodních podmínek
s dodavateli a odběrateli papíru, dle toho bude následně rozhodnuto o počtu pracovníků
v obci na VPP.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 3) ZO souhlasí se započetím prací na vlčickém hřbitově
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zapsala: ing. Ježková
Ing. František Cvrček
Starosta obce
Václav Pelant
Ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
Ověřovatel zápisu

