Obec Vlčice
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice, konaného dne 25.01.2017
Přítomni: p. Pecen, p. Trávníček, ing. Turičík, p. Mach, p. Cvrček, p. Ondráček, p. Obst, pí Trávníčková
– zapisovatelka
Hosté: viz prezenční listina
Program_
1) Schválení programu jednání
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Rozpočtové opatření č. 6/2016
4) Výsledky hospodaření obce r. 2016
5) Výsledky hospodaření HOČ r. 2016
6) Žádost Domu seniorů Pilníkov o příspěvek
7) Různé
1) Schválení programu jednání
Starosta obce, p. Pecen, seznámil přítomné s programem dnešního jednání.
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
Navrhujeme jako ověřovatele dnešního jednání p. Cvrčka a p. Trávníčka.
3) Rozpočtové opatření č. 6/2016
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtových opatřením č. 6/2016 za
období 12/2016 ve výši příjmů a výdajů Kč 391.760 (viz příloha)
4) Výsledky hospodaření obce za rok 2016
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s výsledky hospodaření obce za rok
2016, výše příjmů činí 8.846.942,37, výše výdajů činí 5.136.892,80. Obec vykázala zisk ve
výši Kč 3.710.049,57 (viz příloha)
5) Výsledky hospodaření HOČ za rok 2016
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s výsledky hospodaření HOČ za rok
2016. Příjmy Kč 1.822.190,59, výdaje Kč 1.085.482,55. HOČ vykázala za rok 2016 zisk Kč
736.708,04 (viz příloha).
6) Žádost Domu seniorů Pilníkov o příspěvek
Ředitel Domova pro seniory Pilníkov písemně požádal o poskytnutí peněžitého daru na
akce: sportovní den pro seniory (6/2017), den otevřených dveří (9-10/2017) a vánoční
posezení s klienty a rodinnými příslušníky (12/2017). Navrhujeme poskytnout příspěvek
ve výši Kč 10.000.
7) Různé
a) P. Nývlt, jako majitel pozemků, požádal o úpravu zpracovávaného územního plánu
obce Vlčice pro novou zástavbu rodinných domů na ploše Z12 (dle návrhu ÚP).
Proběhla diskuze k návrhu. Ing. arch. Gebas předložil návrh úpravy, vč. situování
nových RD. Studie byla předána na vědomí a k posouzení Ing. arch. Smilnickému.
Tento záměr se bude případně uskutečňovat v etapách, vč. občanské vybavenosti.
Záměr může v budoucnu navýšit kapacitu MŠ, ZŠ. Mohou nastat problémy s tlakem
vody, který se bude muset vyřešit. Majitelé pozemků, dle sdělení, své pozemky
zasíťují a poté odprodají k výstavbě RD. V připravovaném posouzení SEA bude návrh
součástí podkladů.
ZO bere na vědomí.

b) Vedoucí pečovatelské služby Oblastní charity Trutnov písemně požádal o příspěvek
na poskytování pečovatelské služby občanům naší obce. Navrhujeme poskytnout
příspěvek ve výši Kč 5.000.
c) Svaz měst a obcí ČR, zastoupený předsedou, ve spolupráci s Dominikem kardinálem
Dukou, požádali obce a města o finanční pomoc symbolickou 1 Kč za každému
občana na pořízení nových varhan v katedrále sv. Víta v Praze. Navrhujeme
poskytnout Kč 508 (k 31.12.2016 počet obyvatel naší obce 508.)
d) Starosta seznámil přítomné s přehledem příjmu použitých oděvů a textilu v naší obci
za rok 2016. Do kontejneru byly vloženy oděvy o celkové hmotnosti 1,5t.
e) Starosta obce vyzývá občany k součinnosti a předkládaní návrhů při tvorbě dne obce
– hlavní a doprovodný program.
f)

Předpokládaný termín dalšího jednání ZO 22.03.2017.

Usnesení Zastupitelstva Obce Vlčice ze dne 25.01.2017
Ad 1) ZO schvaluje program dnešního jednání
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 2) ZO schvaluje ověřovatele dnešního zápisu p. Cvrčka a p. Trávníčka
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 3) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 4) ZO schvaluje výsledky hospodaření obce za rok 2016
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 5) ZO schvaluje výsledky HOČ za rok 2016
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 6) ZO schvaluje fin. příspěvek Domu seniorů Pilníkov ve výši Kč 10.000
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ad 7) b)) ZO schvaluje příspěvek Oblastní charitě Trutnov ve výši Kč 5.000
Pro 7 proti 0 zdržel se 0
c) ZO schvaluje příspěvek na opravu varhan v katedrále sv. Víta ve výši Kč 508
pro 6 proti 0 zdržel se 1
Zapsala: A. Trávníčková

Milan Pecen v. r.
starosta obce
Tomáš Cvrček v. r.
ověřovatel zápisu
Bořivoj Trávníček v. r.
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

