Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 07.06.2010
Přítomni: Ing. Cvrček, p. Obst, p. Trávníček, p. Pelant, p. Pecen, ing. Ježková, p. Mach (od 19.15 hod.)
Hosté: Mgr. Blažková
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu
ZŠ – jmenování člena školské rady
Termíny ZO na II. Pololetí 2010
Rozpočtové opatření č. 5/2010
Nabídka p. Bubna
Žádost o odkoupení části p.p.č. 107 v k.ú. Vlčice u Trutnova
Zpráva nezávislého auditora za rok 2009
Zpráva z kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov
Diskuze, různé
1) Schválení programu
Starosta obce seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.
2) ZŠ – jmenování člena školské rady
Mgr. Milena Blažková přednesla ZO žádost o navýšení kapacity dětí v MŠ Vlčice na 28 dětí
(z 25 dětí) s účinností od 1.9.2010.
ZO bylo pověřeno jmenováním nového člena školské rady ZŠ a MŠ Vlčice pro další tříleté
funkční období z řad zastupitelstva. Navrhujeme opět Ing. Pavlu Ježkovou.
Školní prázdniny v MŠ Vlčice (pravidelná odstávka) bude v období od 2.7.2010 do
15.8.2010.
Mgr. Milena Blažková podala žádost o příspěvek na neinvestiční náklady pro provoz
činnosti školy ve výši Kč 110.000,- na 3 čtvrtletí 2010.
ZO projednalo s Mgr. Blažkovou další koncepci vývoje a rozvoje v ZŠ a MŠ Vlčice
vzhledem k rostoucímu počtu dětí v obou zařízeních. Mgr. Blažková přednesla případné
návrhy na možnosti rozšíření jak v budově MŠ, tak v budově ZŠ. Všechny návrhy by však
představovaly značné finanční investice, o kterých již není v kompetenci současného ZO
rozhodnout, protože letos končí jeho funkční období. Záležitost se proto přesouvá do
dalšího funkčního období.
3) Termíny ZO na II. pololetí 2010
Termíny jednání ZO byly stanoveny takto:
20.9., 25.10., 22.11., volby

4) Rozpočtové opatření č. 5/2010
Dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP-ESF za období 4/2010 4116 UZ 13234 Kč 11.120,-.
Upravený rozpočet za období 4/2010 ve výši příjmů a výdajů Kč 20.870,-, upravený rozpočet
obce za období 5/2010 ve výši příjmů a výdajů Kč 28.440,-.
V 19.15 hod. přišel p. Mach

5) Nabídka p. Bubna
Na základě rozhodnutí ZO ze dne 10.5.2010 byla sepsána veřejná nabídka na odprodej
pozemků p.p.č. 648 (159m2) a p.p.č. 105/2 (727m2) a byla stanovena odhadní cena
znalcem. V rámci této nabídky se přihlásil pouze jediný zájemce, p. Karel Buben, majitel
domu čp. 85, který obci učinil nabídku kupní ceny, která převyšuje cenu odhadní, a to: za
pozemek p.p.č. 648 částka Kč 4.000,- a za pozemek p.p.č. 105/2 částka Kč 51.000,-.
6) Žádost o odkoupení části p.p.č. 107 v k.ú. Vlčice u Trutnova
Manželé Králíkovi podali dne 7.6.2010 žádost o odkoupení části p.p.č. 107. Vzhledem
k tomu, že tento pozemek je v užívání ZŠ a MŠ Vlčice, musí být záležitost nejprve
projednána s Mgr. Blažkovou.
7) Zpráva nezávislého auditora za rok 2009
ZO se seznámilo se zprávou nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 územního samosprávného celku Obec Vlčice. Na
základě provedeného přezkoumání hospodaření ÚSC auditor konstatuje, že nebyly
zjištěny nedostatky. Tato zpráva byla projednána i finančním výborem oce dne 7.6.2010.
8) Zpráva z kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov
Ve dnech 26.5.2010 – 31.5.2010 proběhla kontrola OSSZ Trutnov na pojistném a plnění
úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
9) Diskuze, různé
- Konzervace zříceniny hradu Břečtejn – dne 2.6.2010 obec obdržela stanovisko
Městského úřadu Trutnov, odbor výstavby, že práce na konzervaci hradu považují za
ukončené a další následné práce by měly na památku negativní vliv. Další práce již
tedy nebudou prováděny a akce byla dokončením III. etapy ukončena. Výstavbu
původně zamýšleného dřevěného altánu na koruně hradu již tedy nebude možné
realizovat.
- Hřbitov – ZO doporučuje podat žádost na Městský úřad Trutnov, odbor výstavby,
oddělení památek, o vydání stanoviska nebo závazného posudku k západní části
hřbitova, kde se zamýšlí se zřízením urnového háje.
ZO pověřuje starostu učinit oznámení Archeologického ústavu AV České republiky
(Letenská 4, 118 01 Praha 1) o zahájení zemních a stavebních prací na hřbitově ve
Vlčicích.
- Zasedala školská rada (zápis viz příloha) dne 5.4.2010.

-

-

Bude zahájena oprava střechy na budově KD – byl vybrán jiný dodavatel prací, a to
Josef Mačát, Žižkova 195, Trutnov. Bude použit jiný materiál (lepenka) z důvodu vyšší
pevnosti a nosnosti (souvisí se záměrem instalace FV elektrárny na střeše KD).
Zároveň dojde k úspoře investičních nákladů o cca Kč 200tis.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Dne 19.5.2010 zasedala komise pro posuzování a hodnocení předložených nabídek
na akci „Dodávka a montáž fotovoltaického systému – Vlčice“. Ze zprávou o
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele kompletní dodávky stavby, který byl
proveden dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 § 18 odst. 3 stavební práce
malého rozsahu vyplývá následující: ve výběrovém řízení byly předloženy 3 nabídky:
1) Isoferm Energy s.r.o., Novohradská 1145/99, 370 08 České Budějovice
2) Acrocun .r.o., ul. Svornosti 50, 821 06 Bratislava
3) K-Business, Kojetinská 1047/20, 277 11 Neratovice
Nabídková cena Isofem Energy s.r.o., činila Kč 2.947.238,Nabídková cena Acrocun s.r.o., činila Kč 3.069.222,84
Nabídková cena K-Business činila Kč 3.385.436,09
Byla vybrána firma Acrocun s.r.o., která učinila zároveň nabídku přispět fin.
částkou cca Kč 100tis. na likvidaci původní střešní krytiny. Z tohoto titulu je její
nabídková cena nejnižší.

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 07.06.2010
Ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
Pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ad 2) a) ZO souhlasí s navýšením kapacity dětí v MŠ
Pro 6 proti 0 zdržel se 0
b) ZO schvaluje členem školské rady Ing. Pavlu Ježkovou
pro 6 proti 0 zdržel se 0
c) ZO schvaluje fin. příspěvek ve výši Kč 110.000,pro 6 proti 0 zdržel se 0
ad 3) ZO bere na vědomí termíny jednání na II. pololetí 201
ad 4) a) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010
pro 6 proti 0 zdržel se 0
b) ZO pověřuje starostu obce schválením rozpočtových opatření za
období 5/2010 až do konce volebního období
pro 6 proti 0 zdržel se 0
c) ZO pověřuje starostu obce, aby prováděl odůvodnění rozpočtové změny
mezi zasedáními ZO pouze do následných voleb.
Pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ad 5) ZO souhlasí s odprodejem výše uvedených pozemků za vyšší cenu, za
podmínky, že u pozemku p.p.č. 648 bude zachováno věcné břemeno na plyn.
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 6) ZO pověřuje jednáním starostu obce
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 7) ZO schvaluje zprávu nezávislého auditora
pro 7 proti 0 zdržel se 0
ad 8) ZO bere na vědomí zprávu z kontroly OSSZ Trutnov
Zapsala: Ing. Ježková
Ing. František Cvrček
Starosta obce
Václav Pelant
Ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček
Ověřovatel zápisu

